Aanvraagformulier doorlopende evenementenverzekering
Gegevens verzekeringnemers
Naam verzekeringnemer

_________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________

Handelsnaam

_________________________________________________

Adres

_________________________________________________

Postcode/woonplaats

_________________________________________________

Soort bedrijf en plaats

_________________________________________________

Rechtsvorm

 Eenmanszaak

 CV

 _______________

 Maatschap

 BV

 Vereniging

 VOF

 NV

 Stichting

De verzekering moet ingaan op _________________________________________________

Algemene informatie
Graag informatie weergeven per evenement over de afgelopen 12 maanden of de te organiseren
evenementen. U kunt bij ruimtegebrek een apart vel gebruiken.
Naam en omschrijving van het evenement

_____________________________________

Locatie

________________________________________________________

Datum evenement

________________________________________________________

Aantal deelnemers

________________________________________________________

Zijn er artiesten ingehuurd?
Wat was het budget

 Nee

 Ja

________________________________________________________

Is het evenement binnen of buiten?

 Binnen

 Buiten

Wat is de volledige omschrijving van alle activiteiten van uw bedrijf?

__________________

___________________________________________________________________________
Maakt u gebruik van een technisch draaiboek?  Nee  Ja
Welke specifieke eisen worden per activiteit aan de deelnemers gesteld?

___________

___________________________________________________________________________
Welke voorschriften worden door u gehanteerd? (graag een kopie meezenden) ___________
Geef de jaaromzet van uw bedrijf

___________________________________________

Verzekeringstechnische aspecten
Wat is de bouwaard van de gelegenheid waarin het evenementen wordt gehouden?
 Steen/hard

 Steen/hout of riet

 Tent

 Anders, ________

Worden er onderdelen van de evenementen in de open lucht gehouden?

 Nee  Ja

Zijn er bij de evenementen personen betrokken van wie een eventueel overlijden, ziekte of ongeval
direct van invloed is op het wel of niet doorgaan van het evenement?
 Nee  Ja

Zijn er op dit moment omstandigheden bekend die wellicht tot het niet doorgaan van een evenement
kunnen leiden?
 Nee

 Ja, te weten _______________________________________________________

Worden er zaken geleend of gehuurd van derden?

 Nee

Rust er op u als organisator een verzekeringsplicht voor deze zaken?
Hoeveel personen hebben een actieve taak binnen uw organisatie?

 Ja, waarde ___________
 Nee  Ja
_______________________

Worden er onder de verantwoordelijkheid van u als organisatoren consumptiegoederen verstrekt?
 Nee  Ja
Worden er ter plaatse tribunes gebouwd?
 Nee  Ja, aantal zitplaatsen afmetingen tribune

____________________________________

Hebt u als organisator al verzekeringen afgesloten?
 Nee  Ja, soort verzekering verzekerde bedragen

____________________________________

Sluit u contracten met zaalexploitanten?

 Nee  Ja

Sinds wanneer bent u actief als organisator van evenementen?

_______________________

Is er in het verleden wel eens een schade geleden?
 Nee

 Ja, te weten _______________________________________________________

Geeft u een programmaboekje of folder uit waarin de evenementen omschreven staan?
 Nee

 Ja (graag een exemplaar bijvoegen)

Verzekeringsrubrieken
Graag aankruisen wat u wenst te verzekeren. De onkosten/annuleringsverzekering is een verplichte
verzekering.


Onkosten/annuleringsdekking (verplichte verzekering), bedrag _________________________



Extreme weersinvloeden (minimaal 10 dagen voor het evenement op te geven)



Aansprakelijkheidsdekking (verzekerd bedrag) EUR 1.250.000,00



Ongevallendekking.

Voor hoeveel personen? Aantal ______________________________

Voor welke bedragen?
 Premie: EUR 0,25 per persoon per dag

| Bij overlijden EUR 2.500,00
| Bij blijvende invaliditeit EUR 25.000,00

 Premie: EUR 0,50 per persoon per dag

| Bij overlijden EUR 5.000,00
| Bij blijvende invaliditeit EUR 50.000,00



Casco/materiaaldekking, te verzekeren bedrag _____________________________________

Geef een omschrijving van de te verzekeren roerende zaken, voeg daarbij een uitgebreide specificatie
van de aanschafwaardes van deze zaken.

Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw
verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens
om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van
de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit
vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze Privacyverklaring. U vindt deze op www.aon.nl/
privacyverklaring.
Ondertekening
De verzekeringnemer/aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen
in het (offerte) aanvraagformulier. Verzekeraars moeten immers aan de hand van de gegeven
antwoorden een juiste inschatting van het risico kunnen maken. Wanneer later, na het afsluiten van de
overeenkomst is gebleken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kan het recht op
uitkering worden beperkt of zelfs vervallen. Dit is vastgelegd in artikel 7:928 BW. Indien u met opzet
tot misleiden van verzekeraars heeft gehandeld of als zij bij kennis omtrent de ware stand van zaken
de verzekering nimmer zouden hebben gesloten, hebben zij het recht de overeenkomst op te zeggen.

Datum

Plaats

Handtekening

___________________

_______________________

_____________________

Retouradres
Gelieve dit formulier geheel ingevuld te retourneren en ondertekend te zenden aan:
Aon Risico Management
t.a.v. de heer Gerald Mamber of mevrouw Monique Rooseman
Postbus 12179
1100 AD AMSTERDAM Z-O

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Gerald Mamber
Tel.: 020 430 5538
E-mail: Gerald.Mamber@aon.nl

Monique Rooseman
Tel.: 020 430 5537
E-mail: Monique.Rooseman@aon.nl

