
 
 

 
 

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de Allianz verzekering. 

Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden en mantelovereenkomst. De verzekering kan enkel worden afgesloten 

bij een CLC-VECTA lid. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Voor leden 
 

 

Voor wie is de artiesten verzekering bedoeld? 

Voor alle opdrachtgevers en organisatoren van evenementen, beurzen, congressen, 

vergaderingen en artiestenbureau’s. 

 

Voor welke soorten evenementen kan ik de artiest verzekeren? 

Het soort evenement dat je kunt verzekeren is heel divers, van een (bedrijfs)feest en 

een publieks-of vakbeurs tot een congres, incentive, jubileum, bruiloft of festival. 

Eigenlijk alle soorten evenementen waarbij een artiest komt optreden kan verzekerd 

worden. 

 

Wat dekt de artiesten verzekering? 

De verzekering dekt o.a. het overlijden of ernstige ziekten van de artiest. Zie voor een 

uitgebreide dekkingsomschrijving het informatieblad ‘De Voordelen op een Rij’ en aan 

het einde van dit informatieblad ook diverse voorbeelden.  

 

Welke aanvullende dekkingen zijn aan te raden en wat kosten ze? 

Nu wordt enkel de financiële gevolgen verzekerd van uitval van de artiest, maar kunnen 

ook het volledige evenement verzekeren. De artiesten verzekering is geen ongevallen- of 

aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kunt u goederen zoals apparatuur, decor en 

tenten, maar ook slecht weer aanvullend meeverzekeren.  

 

Wat kost de artiesten verzekering? 

Wij hebben standaard premie afspraken gemaakt met de verzekeringsmaatschappij 

waardoor je als CLC-VECTA lid profiteert van een korting op de premie. Voor 

artiestenboekingen ligt het tarief tussen de 2,25% en 2,5% over het te verzekeren 

budget afhankelijk van de gekozen dekking. Deze tarieven zijn exclusief 21% 

assurantiebelasting.   

 

Is het verzekerde bedrag afdoende in geval van schade?  

Ja. Let wel, er wordt nooit meer uitgekeerd dan het opgegeven budget. 

 

Kan ik de artiesten verzekering ook afsluiten als ik niet de hoofdopdrachtnemer 

ben en samen met een ander bedrijf organiseer? 

Leden kunnen het totale evenement ter verzekering aanbieden, mits je zelf een 

(beperkt) deel van het evenement verzorgt. 

 

Wat doe ik als de opdrachtgever maar (één of) een aantal onderdelen van een 

opdracht wil verzekeren? 

Dekking van de volledige opdracht heeft uiteraard de voorkeur en geeft de meeste 

zekerheid, maar (één of) een aantal onderdelen verzekeren is mogelijk. Vraag één 

certificaat aan voor de te verzekeren onderdelen en niet afzonderlijk per onderdeel. Dit 

biedt administratieve voordelen en meer ruimte in geval van schadeclaims. 

 

https://www.clcvecta.nl/CLC/media/Alle-gebruikers/CCLT0620NL-AGCS-Cancellation-NL-(EN)-wording.pdf
https://www.clcvecta.nl/CLC/media/Alle-gebruikers/CLC-Vecta-Mantelovereenkomst-Clausules-to-CCLT0620NL.pdf
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Kan ik ook zaken als winst meeverzekeren? 

Ja dat kan. In dat geval dient er bij de aanvraag aangegeven te worden welk bedrag 

aanvullend verzekerd dient te worden.  

 

Kan ik evenementen die plaatsvinden op/in een bijzondere locatie als een boot 

of vliegtuig ook verzekeren? 

De basisdekking is uit te breiden voor evenementen op zogenaamde mobiele locaties, 

indien en voor zover ze essentieel zijn voor de doorgang van het evenement.  

 

Moet ik om een gezondheidsverklaring vragen? 

Personen tot 65 jaar vallen automatisch onder de dekking van de evenementen 

verzekering. Als er voor het welslagen van het evenement personen van 65 jaar of ouder 

aanwezig zijn, dient dit overlegd te worden met de verzekeraar. Een eventuele 

gezondheidsverklaring kan opgevraagd worden. Let wel, er geldt standaard een 

uitsluiting voor bestaande kwalen en gebreken.  

 

Geldt de gezondheidsverklaring ook voor een artiest/spreker? 

Ja, voor artiesten en sprekers geldt een automatische dekking tot 65 jaar. Voor dekking 

van personen van of ouder dan 65 jaar, dient een ondertekende gezondheidsverklaring 

te worden overlegd. Ook hier geldt; bestaande en bekend veronderstelde kwalen en 

gebreken zijn uitgesloten van dekking.  

 

Wat is het verschil tussen de non-appearance verzekering en de catastrophic 

non-appearance verzekering? 

De non-appearance verzekering biedt dekking voor uitval van met naam genoemde 

personen. De dekking strekt zich uit tot familie in de eerste en tweede graad. Er geldt 

een maximum van 10 personen per evenement voor de non-appearance dekking.  

De catastrophic non-appearance verzekering biedt dekking voor annulering t.g.v. uitval 

van de hele groep door één en dezelfde catastrofe die minimaal 30% van alle bezoekers 

raakt. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval van een voertuig waarbij meerdere bezoekers 

gewond raken.    

 

Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen?  

Je kunt hiervoor contact opnemen met We Insure. Het getekende contract dient 

ingestuurd te worden samen met een lijst met namen voor de non-appearance dekking 

(maximaal 10 personen).   

 

Hoe lang duurt het voor een aanvraag verwerkt is?  

In de regel wordt elke aanvraag binnen 3 werkdagen na ontvangst van alle relevante 

stukken in dekking genomen.  

 

Wat moet ik doen bij schade? 

Bij een schade dient er binnen 48 uur contact te worden opgenomen met We Insure. 

Bewijs ter onderbouwing van de schade dient zo snel mogelijk verzameld te worden.  

 

Hieronder vind je een aantal dekkingsvoorbeelden die de dekking verder verduidelijken.  

 

Overlijden van een artiest of een ander met naam benoemd persoon: 

Deze oorzaak is gedekt zolang de persoon met naam en geboortedatum is aangemeld en 

dit ten gevolg is van een plotselinge gebeurtenis. 

 

Annulering door uitval van genodigden (niet met naam benoemd): 

https://www.clcvecta.nl/CLC/media/Alle-gebruikers/CCLT0620NL-AGCS-Cancellation-NL-(EN)-wording.pdf
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Dit betreft de catastrophic non-appearance verzekering. Dus bijvoorbeeld meer dan 30% 

van alle genodigden raakt betrokken bij een ongeval terwijl zij onderweg zijn naar het 

evenement.   

 

Locatie niet bruikbaar vanwege het intrekken van de vergunning: 

Dit is gedekt zolang de vergunning al is afgegeven en het intrekken buiten de schuld om 

gebeurt van de organisator. Dus bijvoorbeeld er wordt een constructiefout ontdekt op 

een andere locatie waardoor de overheid besluit alle locaties met een gelijksoortige 

bouwconstructie te sluiten en te controleren waardoor het evenement niet meer kan 

doorgaan op de locatie.  

 

Annulering door extreme weersomstandigheden: 

Dit is standaard gedekt bij een binnen evenement indien de locatie onbereikbaar is 

vanwege deze omstandigheden. Voor buitenevenementen kan een 

slechtweersverzekering afgesloten worden.  

 

Wat is het verschil tussen de dekking van Allianz en Circles Group? 

 

 
 

Alle schade t.g.v. faillissement van partijen zijn uitgesloten. Tevens is alle gevolgschade 

m.b.t. epidemieën/pandemieën uitgesloten.  
 

https://www.clcvecta.nl/CLC/media/Alle-gebruikers/CCLT0620NL-AGCS-Cancellation-NL-(EN)-wording.pdf
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