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V0001 Non Appearance
De personen waarvoor het non appearance risico is meeverzekerd zijn:
- het bruidspaar;
- familieleden van het bruidspaar in de eerste graad en degenen waarmee zij getrouwd zijn of
samenwonen;
- familieleden van het bruidspaar in de tweede graad en degenen waarmee zij getrouwd zijn of
samenwonen;
- de bij het aangaan van de verzekering opgegeven getuigen en ceremoniemeesters en degenen waarmee
zij getrouwd zijn of samenwonen.
Deze personen zijn alleen verzekerd als zij jonger dan 70 jaar zijn.
Niet verzekerd is:
- schade door zwangerschap of bevalling van de bovengenoemde personen. Wel verzekerd is schade
door problemen bij de zwangerschap van de bruid;
- schade doordat één van de bovengenoemde personen ernstig ziek is en dit al voor het aanvragen
van de verzekering bekend was;
- schade door het overlijden van één van de bovengenoemde personen als gevolg van een ernstige
ziekte, die al bij het aanvragen van de verzekering bekend was.
V0002 Verzekerde Kosten
De in de voorwaarden bedoelde verzekerde kosten zijn:
- de huur van de bruids- of feestkleding van het bruidspaar en de bruidskinderen;
- de kosten van aanschaf van bruids- of feestkleding van het bruidspaar en de bruidskinderen als de
bruid of bruidegom binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden.
- de huur van uw trouw- of feestauto en eventuele volgauto's;
- het inhuren van een fotograaf en/of videograaf;
- de huur van de locatie of de huur van partytenten, tafels, stoelen, servies en dergelijke als het
evenement thuis plaatsvindt;
- cateringkosten;
- gemaakte advertentiekosten;
- de kosten van een band, dj of andere artiesten;
- alle overige redelijke kosten die zijn gemaakt of betaald. Deze kosten moeten direct betrekking
hebben op het evenement. Hieronder valt niet de premie die is betaald voor deze verzekering.
V0003 Kleding en cadeaus
De verzekering biedt dekking tot een maximum bedrag van 2.500,- voor schade:
- aan bruids- of feestkleding van het bruidspaar en de bruidskinderen. Deze dekking geldt vanaf
een week voor de datum van het evenement tot en met de dag van het evenement;
- door diefstal, verlies of vermissing van ontvangen cadeaus voor het evenement. Deze dekking geldt
op de dag van het evenement en de eerste dag na het evenement.
V0004 Slecht Weer
Meeverzekerd is schade door of verband houdend met zodanige weersomstandigheden direct voor of
tijdens het evenement waardoor het evenement niet door kon gaan, uitgesteld, onderbroken of eerder
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beëindigd moest worden. Een overheidsinstantie moet hiervoor opdracht hebben gegeven of er moet
sprake zijn van een weeralarm (code rood) dat door het KNMI is afgegeven.

BLAD

/

