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Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

Bijlage: Evenementen gebouwenverzekering

Clausule Bijzondere voorwaarden evenementen gebouwenverzekering. 

Algemeen: 

• Verzekeringnemer dient bij bijzondere evenementen binnen twee maand contact op te nemen met de 

verzekeraar om het evenement aan te melden. 

• Bij niet of te laat melden kan de verzekeraar bij bijzondere evenementen een gedekte schade aan het gebouw 

afwijzen. 

Bijzondere evenementen: 

• De volgende situaties worden gezien als bijzondere evenementen en dienen gemeld te worden: 

o Huwelijksfeesten binnen met meer dan 750 personen. 

o Muziekfeesten binnen met meer dan 750 personen. 

o Feesten op het buitenterrein met meer dan 1000 personen. 

o Bij ieder evenement waar er een vuurwerkshow wordt georganiseerd. 

o Muziekfeesten met legale geestverruimende middelen. 

Aanvullende eisen:   

• Na de melding kan de verzekeraar overgaan tot de volgende besluiten:  

o De verzekeraar gaat akkoord onder UGV-voorwaarden 

o De verzekeraar gaat akkoord na een verhoogd eigen risico en/of er worden aanvullende preventie-eisen 

gesteld.  

Rechten verzekeringnemer: 

• De verzekeraar zal binnen twee weken een besluit nemen over de dekking en de eventuele preventiemaatregelen. 

• Gaat de verzekeraar niet akkoord dan heeft verzekeringnemer het recht om gedurende het betreffende 

evenement een tijdelijke dekking elders aan te vragen.   
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Geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor:

• Schade aan zaken die door het bedrijf of onder verantwoordelijkheid van het bedrijf zijn geleverd.

• Schade en kosten die te maken hebben met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken 

die zijn geleverd en waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is. Als het om bereddingskosten gaat, dan zijn deze 

kosten wel verzekerd.

• Schade en kosten die te maken hebben met het helemaal of gedeeltelijk overdoen van werk dat door of 

onder verantwoordelijkheid van het bedrijf is gedaan. Het maakt niet uit wie de schade heeft geleden of wie 

de kosten heeft gemaakt.
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Polisvoorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade
De	verplichting	van	de	maatschappij	tot	vergoeding	omvat	de	geleden	bedrijfsschade.

Bedrijfsschade uit hoofde van bijzondere dekkingen
De	verplichting	van	de	maatschappij	omvat	tevens	vergoeding	van	de	gedekte	schade	en	kosten.

Maximum vergoeding
De	verplichting	van	de	maatschappij	tot	schadevergoeding	geldt	tot	ten	hoogste	het	verzekerde	bedrag,	rekening	

houdend	met	de	algemene	voorwaarden.

Overdekkingsregeling
De	navolgende	overdekkingsregeling	geldt.	Als	ingeval	van	schade	blijkt	dat	de	te	verzekeren	waarde	meer	

bedraagt	dan	het	herleide	verzekerd	bedrag,	geldt	een	overdekking	van	30%	van	het	oorspronkelijke	verzekerde	

bedrag.	Het	bedrag	van	deze	overdekking	zal	bij	een	schadevergoeding	nooit	meer	bedragen	dan	€	300.000,-.
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Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

Cao Beroepsgoederenvervoer

Ongevallenverzekering:

1. De werkgever is verplicht ten behoeve van iedere werknemer een ongevallenverzekering af te sluiten, hetzij 

collectief, hetzij individueel. De kosten van deze verzekering komen volledig voor rekening van de werkgever.

2. De werkgever verschaft elke werknemer een afschrift van de polis of een overzicht van de polisvoorwaarden 

en tevens (zo mogelijk jaarlijks) een bewijs van verzekering.

3. De onder 1 bedoelde verzekering dient tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De hieronder genoemde risico’s dienen zowel binnen als buiten diensttijd volledig gedekt te zijn. 

Uitgezonderd zijn de gebruikelijk voorkomende uitsluitingen voor activiteiten die buiten diensttijd 

plaatsvinden en in de polisvoorwaarden worden vermeld.

b. Bij overlijden van (een van) de verzekerde(n), dient aan de nabestaanden van betrokkene een uitkering te 

worden verstrekt ter grootte van het jaarinkomen, zijnde het loon ingevolge de Wfsv.

c. In afwijking van het onder 3.b. gestelde kan worden overeengekomen dat een uitkering ineens wordt 

verstrekt in de vorm van een vast bedrag ter grootte van het aantal werkdagen per jaar x het maximum 

premiedagloon ingevolge de Wfsv.

d. Bij blijvende algehele invaliditeit dient een uitkering ineens te worden verstrekt ten minste ter grootte van 

het tweevoudige van het jaarinkomen als bedoeld onder b.

e. Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit dient een uitkering ineens te worden verstrekt, die is afgeleid van het 

onder d. genoemde.

f. De gerechtigde van de uitkering is de verzekerde werknemer of diens nagelaten betrekkingen. Hieronder 

wordt verstaan: 1e de overblijvende echtgenoot; 2e de erfgenamen.

4. Indien door nalatigheid van de werkgever, bij een ongeval dat de dood of blijvende invaliditeit van een 

werknemer ten gevolge heeft, geen recht op een onder lid 3 bedoelde uitkering bestaat, is de werkgever 

gehouden de betrokkene(n) schadeloos te stellen.
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Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

Ongevallenverzekering
Indien op het polisblad is vermeld dat voor deze rubriek de basis- of de extra dekking van kracht is, wordt bij een 

mate van blijvende invaliditeit van 26% of meer een uitkering verleend overeenkomstig het hieronder vermelde 

desbetreffende percentage.

Percentage functieverlies Basisdekking Extra dekking

26-30% 30% 40%

31-35% 35% 50%

36-40% 40% 60%

41-45% 45% 70%

46-50% 50% 80%

51-55% 55% 90%

56-60% 60% 105%

61-65% 65% 130%

66-70% 70% 145%

71-75% 75% 160%

76-80% 80% 175%

81-85% 85% 190%

86-90% 90% 205%

91-95% 95% 220%

96-100% 100% 235%
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