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Leeswijzer Bruiloft Verzekering TrouwZeker 
 
Wat vindt u waar? 
U heeft bij ons een verzekering afgesloten. In deze verzekeringsafspraken leest u waar u wel en 
niet voor verzekerd bent. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. 
Het is voor u en ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij raden u aan deze 
goed door te lezen.  

Algemene afspraken 
Bij de verzekeringsafspraken van de Bruiloft Verzekering horen ook algemene afspraken. We maken 
in de algemene afspraken bijvoorbeeld afspraken over het begin en einde van uw verzekering. Over 
de bedenktijd die u heeft na het afsluiten van de Bruiloft Verzekering. Over de premie die betaalt en 
hoe u die betaalt. En over hoe wij uw gegevens mogen gebruiken.  
 
Verzekeringsafspraken 
De verzekeringsafspraken Bruiloft Verzekering geeft de dekkingen weer waarvoor u zich kunt 
verzekeren. Op uw polis kunt u zien waarvoor u verzekerd bent. Deze afspraken zijn een aanvulling 
op onze algemene afspraken Bruiloft Verzekering.  
 
• U leest wat er gebeurt als u schade heeft. Wanneer krijgt u wel een vergoeding en wanneer niet. 

En wat u moet doen als u schade heeft. 
• Bij deze verzekering hoort ook een begrippenlijst, waarin we uitleg geven over de begrippen die in 

de afspraken worden gebruikt. De eerste keer dat een begrip wordt gebruikt, dat we u graag willen 
uitleggen, is het woord onderstreept. U vindt de begrippenlijst onderaan de algemene- en 
verzekeringsafspraken.  
 

Met de Bruiloft Verzekering van TrouwZeker is uw “mooiste dag van uw leven” goed verzekerd. 
Hieronder leest u wat u moet doen als u schade heeft, als u hulp nodig heeft of onkosten moet maken. 
 
Hoe meldt u een schade? 
Is er schade ontstaan tijdens uw bruiloft of is uw bruiloft niet doorgegaan? Meld dit dan met behulp 
van het schadeformulier. U kunt dit formulier opvragen bij uw verzekeringsadviseur. Voor een snelle 
schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele 
rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen.  
 
Reparatie of diefstal? 
Wilt u een schade laten repareren? Of is er iets tijdens uw bruiloft gestolen? Dan kunt u ook contact 
opnemen met uw verzekeringsadviseur. Doe bij diefstal ook direct aangifte bij de politie in de plaats 
waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste 
mogelijkheid die u heeft.  
 
Wilt u een verandering doorgeven? Of heeft u nog vragen over de verzekering?  
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag verder.    

 
Wij wensen u een prachtige dag! 

 

 

 

 

  



Dekkingsoverzicht Bruiloft Verzekering TrouwZeker 

 Omschrijving Standaard dekking  Plus dekking 

Begin van dekking van de verzekering 1 maand voor de datum van 
de bruiloft 

3 maanden voor de datum van de 
bruiloft 

Verzekerde personen:   

Het bruidspaar Altijd Altijd 

Bloed en aanverwanten 1e en 2e graad familie en 
aanverwanten 

1e, 2e, en 3e graad familie en 
aanverwanten 

Getuigen en ceremoniemeester 1 maand voor de bruiloft 3 maanden voor de bruiloft 

Weddingplanner 1 maand voor de bruiloft 3 maanden voor de bruiloft 

Verzekerden van 85 jaar of ouder 3 weken voor de bruiloft 3 weken voor de bruiloft 

Belangrijke personen voor het 
bruidspaar 

Niet  Maximaal 2 personen 

Dekkingsgebied Nederland Nederland 

Huwelijkscadeaus in geval van 
beschadiging door van buiten komend 
onheil 

Tot € 1.000,- Tot € 1.500,- 

Reparatie- of vervangingskosten van 
bruidskleding 

Niet Tot maximaal de dagwaarde van het 
kledingstuk. Tot 25% van het 
verzekerde bedrag en maximaal  
€ 5.000,- 

Aanschaf- of huurkosten van 
bruidskleding (ook voor bruidskinderen) 
bij overlijden bruidspaar of één van hen 

Tot € 1.000,- Tot € 2.500,- 

Huur van trouwauto en of volgauto Kostprijs Kostprijs 

Huur van trouwlocatie/feestlocatie Kostprijs Kostprijs 

Catering Kostprijs Kostprijs 

Inhuren van fotograaf of videograaf Kostprijs Kostprijs 

Huur van muziekband of artiest(en) Kostprijs Kostprijs 

Advertentiekosten en uitnodigingen Kostprijs Kostprijs 

In redelijkheid gemaakte kosten voor 
hotelovernachting 

Kostprijs Kostprijs 

Aanbetaling van locatie/catering in geval 
van faillissement 

Tot € 1.000,- Tot € 2.500,- 

 
U bent verzekerd tot maximaal het op de polis genoemde totaalbedrag, voor het geval uw bruiloft geheel of 
gedeeltelijk niet door kan gaan, of eventueel verplaatst wordt naar een andere datum vanwege een 
verzekerde gebeurtenis. Wij betalen nooit meer dan de werkelijke gemaakte (annulerings)kosten en houden 
rekening met eventuele teruggaven en maximeringen.  

 

In de verzekeringsafspraken leest u wanneer u recht heeft op een vergoeding.      



Verzekeringsafspraken Bruiloft Verzekering 
Het is voor u en ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij raden u aan deze 
goed door te lezen. Wij hebben sommige woorden onderstreept. U vindt de betekenis van deze 
woorden in de begrippenlijst achter deze verzekeringsafspraken. 

1 Algemeen 
 

1.1 Wie zijn wij? 
Wij zijn Anker Insurance Company n.v. Wij zijn de verzekeraar. Deze verzekering wordt uitgevoerd 
door King Assuradeuren B.V., gevolmachtigde van Anker Insurance Company n.v. 

1.2 Wie is uw assurantiebemiddelaar? 
U heeft de verzekering afgesloten via TrouwZeker. 
De administratie wordt gevoerd door King Assuradeuren B.V., Vissersburen 29, 8531 EB Lemmer. 
 
1.3 Wie is de verzekeringnemer? 
Dat is de persoon die de verzekering heeft afgesloten. Deze staat op uw polisblad vermeld. De 
verzekeringnemer: dat bent u. 
 
1.4 Tot wanneer kan deze verzekering worden afgesloten?  
• De verzekering moet uiterlijk 60 dagen voor de trouwdatum of datum van het jubileum worden 

afgesloten.  
• Is er een locatie geboekt? Dan moet de verzekering binnen 60 dagen na het vastleggen van de 

locatie worden afgesloten.  

1.5 Wie zijn verzekerd? 
Standaard dekking en Plus dekking: 

• het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun ouders; 
• hun kinderen en hun partners;  
• broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen van het bruidspaar. 

Plus dekking daarnaast: 
• kinderen van broers en zussen van het bruidspaar; 
• ooms en tantes en hun partners; 
• de bij de huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen. Mits de 

plus dekking is afgesloten en de ceremoniemeester(s) en getuigen op het polisblad als 
verzekerde(n) staat/staan vermeld; 

• alsmede hun echtgenote(n)/partner(s) en weddingplanner als deze de rol van ceremoniemeester 
vervult. Mits de plus dekking is afgesloten en de verzekerde(n) op het polisblad staat/staan 
vermeld. 

 
Let op: Alle hierboven genoemde personen zijn alleen verzekerd indien deze Nederlandse 
ingezetenen zijn (woonachtig zijn in Nederland) en ingeschreven staan in de Basisregistratie 
Personen (BRP). 
 
Verzekerden van 85 jaar en ouder hebben een beperking in de dekking, deze personen zijn alleen 
verzekerd voor overlijden binnen drie weken voor de bruiloft. 
 
Voor de dekking Bruidskleding en Cadeaus is alleen het bruidspaar verzekerd. 
 
1.6 Waar bent u verzekerd? 
De verzekering is alleen geldig in Nederland. 
 
1.7 Algemene uitsluitingen 
Er zijn een aantal gebeurtenissen waarvoor wij geen dekking verlenen. Deze gebeurtenissen staan in 
de algemene afspraken Bruiloft Verzekering en in de verschillende dekkingsonderdelen van afspraak 
2 tot en met 5. 
 
Voor de Bruiloft Verzekering  zijn tevens de volgende gebeurtenissen niet gedekt: 
• Financieel onvermogen  

Wij vergoeden geen kosten als gevolg van financiële moeilijkheden van de verzekeringnemer of 
het bruidspaar. 

• Misdrijf 
Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl u een misdrijf pleegt. Of meedoet aan een misdrijf. 
Of probeert een misdrijf te plegen.  



  
• Alcohol en drugs 

Wij vergoeden geen schade die ontstaat doordat u of een andere verzekerde onder invloed bent 
van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.  

• Epidemie, pandemie en besmettelijke ziekte 
Wij vergoeden geen kosten voor het niet door kunnen gaan, het moeten uitstellen, voortijdig en 
definitief stopzetten of moeten onderbreken van de bruiloft in verband met een pandemie, epidemie 
of besmettelijke ziekte (zowel nationaal als internationaal) en/of door te nemen/genomen 
maatregelen (door de verantwoordelijke autoriteiten) ter voorkoming van verspreiding van de 
hiervoor bedoelde ziekten. Hierbij maakt de mate van voorzienbaarheid van de uitbraak van de 
hiervoor bedoelde ziekten niet uit. 

• Niet voldoen aan verplichtingen 
• Faillissement van een van de leveranciers of locaties vanwege de gevolgen van een pandemie, 

epidemie of besmettelijke ziekte. 
• Geen onzekere gebeurtenis. Kon het bruidspaar op het moment dat deze verzekering werd 

afgesloten al verwachten, of was het te voorzien, dat zij de bruiloft zouden moeten annuleren, 
uitstellen of eerder zouden moeten afbreken? Dan vergoeden wij geen kosten. 
 

Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Uw verplichtingen staan in 
afspraak 7 van deze verzekeringsafspraken.  
 
Terugvorderen schade en kosten 
Uitkeringen die wij gedaan hebben zullen wij dan terugvorderen.  
 

2 Dekking Niet doorgaan Bruiloft 
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij TrouwZeker Van Anker 
Insurance Company n.v. heeft afgesloten.  
 
2.1 Dekking 
De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de 
looptijd van uw verzekering. 
 
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de bruiloft door omstandigheden waar u niets 
aan kunt doen en tegen uw wil: 
• niet door kan gaan; 
• moet worden uitgesteld; 
• voortijdig en definitief moet worden stopgezet; 
• moet worden onderbroken.  
 
2.2 Wat zijn de vergoedingen? 
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen of uitstellen van de bruiloft. U ontvangt 
maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit verminderen wij met alle inkomsten van de 
bruiloft en eventuele besparingen.  
 
De maximale vergoeding vindt plaats op basis van de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland 
(UVH). Indien de locatie andere voorwaarden hanteert die een lagere vergoeding met zich 
meebrengen, dan worden deze gehanteerd. De vergoeding kan evenwel nooit hoger zijn de 
vergoeding op basis van de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland. 
 
Onder kosten verstaan we de extra kosten die u heeft als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt 
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, annuleringskosten, de 
kosten voor het huren van geluids- en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk 
en uitnodigingen, het loon van artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het 
vervoer van gasten en apparatuur en het eventueel opnieuw laten graveren van de ringen.  
 
De bruiloft gaat definitief niet door   
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden wij 
maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat: 
• voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet besluiten om 

de bruiloft niet door te laten gaan; 
• voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.  
 
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden                                                                                                   
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat het begonnen is, maar vóórdat het oorspronkelijk zou 
eindigen? Dan vergoeden wij: 



• de kosten als deze betrekking hebben op de periode waarin de bruiloft niet is doorgegaan; 
• de kosten die te maken hebben met het eerder stoppen van de bruiloft.  

 
De bruiloft moet uitgesteld worden 
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij: 
• de kosten die te maken hebben met het uitstellen van de bruiloft; 
• de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer op te starten.  
 
De bruiloft moet onderbroken worden                                                                                                                                      
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij: 
• de kosten die te maken hebben met het onderbreken van de bruiloft; 
• extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer op te starten; 
• kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft geduurd.  
 
Kosten voor schade of ongevallen                                                                                                                                                   
Wij vergoeden ook de kosten voor een noodoplossing die u moet maken om een onmiddellijk dreigend 
gevaar (schade of ongevallen) te voorkomen of te beperken. U krijgt hiervoor maximaal het totale 
verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 
 
 
2.3 Wat vergoeden wij niet? 
Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van de bruiloft als dit komt: 
• doordat jubilarissen of (hoofd)personen die bij de verzekerde betrokken zijn niet op de bruiloft 

verschijnen; 
• vanwege problemen tussen verzekerden onderling, met organisatoren of andere betrokkenen 

waardoor de bruiloft mogelijk niet doorgaat; 
• door het weer. Behalve als het om een natuurramp gaat. Of als het weer zoveel schade 

veroorzaakt aan het gebouw waarin de bruiloft plaatsvindt, dat de bruiloft niet door kan gaan; 
• doordat vergunningen of toestemmingen, die vereist zijn door bevoegde autoriteiten en die nodig 

zijn voor (delen van) de bruiloft, ontbreken; 
• door het niet voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in de vergunningen of 

toestemmingen; 
• doordat partijen die bij de bruiloft betrokken zijn zich niet aan hun contract houden. Behalve als het 

om overmacht gaat; 
• door dreiging met aanslagen. Zoals bijvoorbeeld een bommelding;  
• door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.  
 
Wij vergoeden geen extra kosten die moeten worden gemaakt door faillissement van u of de mensen 
die de bruiloft organiseren. De kosten die u al heeft betaald aan de organisator of cateraar vergoeden 
wij wel. 
 

3 Dekking Niet verschijnen van personen 
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij TrouwZeker van Anker 
Insurance Company n.v. heeft afgesloten.  
 
3.1 Dekking 
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de bruiloft door ziekte, ongeval of overlijden 
van één of meer personen die u heeft opgegeven op het aanvraagformulier: 
• niet door kan gaan; 
• moet worden uitgesteld; 
• voortijdig en definitief moet worden stopgezet; 
• moet worden onderbroken. 
 
Let op: Alle volgens afspraak 1.5 genoemde personen zijn alleen verzekerd indien deze Nederlandse 
ingezetenen zijn (woonachtig zijn in Nederland) en ingeschreven staan in de Basisregistratie 
Personen (BRP). 
 
3.2 Wat zijn de vergoedingen? 
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen of uitstellen van de bruiloft. U ontvangt 
maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.  
 
De maximale vergoeding vindt plaats op basis van de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland 
(UVH). Indien de locatie andere voorwaarden hanteert die een lagere vergoeding met zich 
meebrengen, dan worden deze gehanteerd. De vergoeding kan evenwel nooit hoger zijn de 
vergoeding op basis van de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland. 



 
Onder kosten verstaan we de extra kosten die u heeft als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt 
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluids- 
en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen, het loon van 
artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van gasten en apparatuur.  
 
De bruiloft gaat definitief niet door 
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden wij 
maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat: 
• voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet besluiten om 

de bruiloft niet door te laten gaan; 
• voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.  
 
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden 
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat het begonnen is, maar vóórdat het oorspronkelijk zou 
eindigen? Dan vergoeden wij: 
• de kosten als deze betrekking hebben op de periode waarin de bruiloft niet is doorgegaan;  
• de kosten die te maken hebben met het eerder stoppen van de bruiloft.  
 
De bruiloft moet uitgesteld worden 
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij: 
• kosten die te maken hebben met het uitstellen van de bruiloft; 
• de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer op te starten.  
 
De bruiloft moet onderbroken worden 
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij: 
• de kosten die te maken hebben met het onderbreken van de bruiloft; 
• de extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer op te starten; 
• de kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft geduurd.  

 
Kosten voor schade of ongevallen 
Wij vergoeden ook de kosten voor een noodoplossing die u moet maken om een onmiddellijk dreigend 
gevaar (schade of ongevallen) te voorkomen of te beperken. U krijgt hiervoor maximaal het totale 
verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 
 
3.3 Wat vergoeden wij niet? 
U krijgt geen vergoeding als verzekerden niet op komen dagen vanwege:  
• vermoeidheid of neurotische of psychische aandoeningen; 
• menstruatieklachten; 
• geslachtsziekten, aids, drugs- of alcoholmisbruik; 
• het verlies van de stem van beroepsmatig optredende zangers/zangeressen. Behalve als dit komt 

door een ongeval; 
• een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde persoon al voor de bruiloft onder 

behandeling was bij een arts of specialist en waarvan op het moment van sluiten van deze 
verzekering duidelijk was dat de klachten zich opnieuw zouden kunnen laten gelden; 

• door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.  
 

 
4 Dekking Overige Leveranciers 
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij TrouwZeker van Anker 
Insurance Company n.v. heeft afgesloten.  
 
4.1 Dekking 
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als een van de overige leveranciers door ziekte, 
ongeval of overlijden van één of meer personen zich niet aan de gemaakte afspraken kan houden: 
Deze dekking geldt dan voor: 
• foto- en/of videograaf; 
• trouwauto; 
• een discjockey of band; 
• een weddingplanner. 
 
4.2 Wat zijn de vergoedingen? 
Wij vergoeden de kosten voor het inhuren van een vervangende leverancier of auto. U ontvangt 
maximaal de kosten die in redelijkheid gemaakt worden. 
 



Onder kosten verstaan we de extra kosten die u heeft als de personen niet op komen dagen of zich op 
het laatste moment afmelden. Het gaat uitsluitend om kosten die gemaakt worden als de afmelding tot 
2 dagen voor de bruiloft worden gedaan. 
 
Het niet verschijnen van een van deze leveranciers is geen reden voor het volledig annuleren van de 
bruiloft. 
 
De bruiloft moet onderbroken worden 
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij: 
• de kosten die te maken hebben met het onderbreken van de bruiloft; 
• de extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer op te starten; 
• de kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft geduurd.  

 
Faillissement van een leverancier of locatie 
In geval van faillissement van een van de cateraars of eigenaar/uitbater van de locatie is de 
aanbetaling verzekerd tot een maximum bedrag. In geval van faillissement als gevolg van epidemie, 
pandemie of besmettelijke ziekte is er geen dekking. 
 
Kosten voor schade of ongevallen 
Wij vergoeden ook de kosten voor een noodoplossing die u moet maken om een onmiddellijk dreigend 
gevaar (schade of ongevallen) te voorkomen of te beperken. U krijgt hiervoor maximaal het totale 
verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 
 
4.3 Wat vergoeden wij niet? 
U krijgt geen vergoeding als leveranciers niet op komen dagen vanwege:  
• vermoeidheid of neurotische of psychische aandoeningen; 
• menstruatieklachten; 
• geslachtsziekten, aids, drugs- of alcoholmisbruik; 
• het verlies van de stem van beroepsmatig optredende zangers/zangeressen. Behalve als dit komt 

door een ongeval, als er wel een vervangende band/artiest komt optreden, dan worden alleen de 
meer kosten hiervan vergoed; 

• een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde persoon al voor de bruiloft onder 
behandeling was bij een arts of specialist en waarvan op het moment van sluiten van deze 
verzekering duidelijk was dat de klachten zich opnieuw zouden kunnen laten gelden; 

• door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.  
 

5 Dekking Bruidskleding en Cadeaus 
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij TrouwZeker Van Anker 
Insurance Company n.v. heeft afgesloten.  
 
5.1 Dekking 
U bent verzekerd voor schade aan in ontvangst genomen cadeaus door alle van buitenkomende 
onheilen. Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit 
van de cadeaus te maken hebben. Verzekerd is bijvoorbeeld schade door brand of stukvallen.  
 
De aanschaf- of huurkosten van de bruidskleding worden vergoed tot een maximum bedrag indien het 
bruidspaar of één van hen voor of op de datum van de bruiloft komt te overlijden. 
 
Heeft u de plus dekking afgesloten? Dan staat dit op uw polisblad. U bent dan ook verzekerd voor 
reparatie- of vervangingskosten aan bruidskleding vanwege schade door alle van buitenkomende 
onheilen. Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit 
van de bruidskleding te maken hebben. Verzekerd is bijvoorbeeld schroeischade of schade aan 
bruidskleding omdat u bent gevallen. 
 
Bruidskleding en cadeaus zijn alleen verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw. 
Ook diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.  
  



 
5.2  Wat zijn de vergoedingen? 
 
Dekkingsoverzicht 

Schade aan bruidskleding door alle van buitenkomende onheilen 
Standaard dekking; niet verzekerd 
Plus dekking; dagwaarde tot 25% van het verzekerd bedrag en maximaal € 5.000,-  
Aanschaf- of huurkosten van bruidskleding na overlijden van het bruidspaar of één van hen 
Standaard dekking maximaal € 1000,-  
Plus dekking maximaal € 2.500,- 
Schade aan huwelijkscadeaus door alle van buitenkomende onheilen; 
Standaard dekking maximaal € 1.000,-  
Plus dekking maximaal € 1.500,- 
Bruidskleding & cadeaus 
€ 50,- eigen risico per gebeurtenis voor brand, storm en inbraak 

 
Reparatie 
Heeft u schade aan bruidskleding of cadeaus, maar is de schade te repareren? Dan vergoeden wij de 
reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde maar nooit meer dan het verzekerde bedrag. Ook in geval 
van gehuurde kleding 
 
Diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging 
Is bruidskleding en/of zijn cadeaus; gestolen, vermist of onherstelbaar beschadigd? Dan vergoeden 
wij de dagwaarde van de verzekerde goederen tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis 
staat, verminderd met de waarde van eventuele restanten. 
 
Eigen risico 
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 50,- voor brand, storm en inbraak. Het eigen risico is het 
afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken wij af van de schadevergoeding.  
 
5.3  Wat vergoeden wij niet? 
U krijgt geen vergoeding bij: 
• Noodreparaties  

Wij vergoeden geen extra kosten die u maakt om iets sneller te vervangen of te repareren. Of extra 
kosten voor het doen van een noodreparatie.  

• Contract   
Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een leverings- of onderhoudscontract of een 
andere overeenkomst. 

• Contant geld   
Wij vergoeden geen schade door diefstal, beschadiging of verlies van huwelijkscadeaus bestaande 
uit contant geld. 

• Niet voldoen aan verplichtingen 
Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld schade 
proberen te voorkomen of meewerken bij de behandeling van een schade. Uw verplichtingen staan 
in afspraak 7 van deze verzekeringsafspraken.  

 

6 Hoe handelen wij uw schade af? 
Wij stellen vast hoeveel schade u heeft met behulp van de gegevens die u ons geeft. Wij vergoeden 
de schade en reparatiekosten naar Nederlandse maatstaven.  
 
6.1 Externe schade expert 
• Wij kunnen de schade laten vaststellen door een externe schade expert.  

Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een schade expert kiezen, die 
overleg moet hebben met onze schade expert. Als deze twee schade experts het niet eens worden 
over het schadebedrag, benoemen zij samen een derde schade expert. Die stelt de omvang van 
de schade voor u en voor ons bindend vast. 

• De kosten van uw schade expert en van de eventuele derde schade expert vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding betalen. 

 
6.2 Bij Diefstal 
Is uw bruidskleding en/of zijn uw cadeaus gestolen? U krijgt pas een schadevergoeding als u de 
eigendom ervan en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt. Wordt uw bruidskleding en/of 
cadeaus teruggevonden? Dan mag u deze terugnemen. U moet dan wel eerst de schadevergoeding 
die wij u betaald hebben aan ons terugbetalen. De schade aan uw bruidskleding en/of cadeaus, die is 



ontstaan in de tijd dat uw bruidskleding en/of cadeaus gestolen waren worden na vaststelling door een 
expert in mindering gebracht op het bedrag dat u ons moet terugbetalen 
 
6.3 Uitbetaling 
• Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 

schade te beoordelen. 
• Alleen u heeft recht op vergoeding. Als u overlijdt dan hebben alleen uw wettige erfgenamen, op 

vertoon van een verklaring van erfrecht, recht op vergoeding. 
 

7 Wat zijn uw verplichtingen? 
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u onze 
belangen, dan heeft u geen recht op een vergoeding. 
 
7.1 Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven 
• U bent verplicht om ons bij het aanvragen van de verzekering de juiste gegevens te geven. 

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw polis niet kloppen? Dan kan dat gevolgen hebben 
voor de vergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt 
daarvan bericht. 

• U bent verplicht om wijzigingen aan ons door te geven. Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw 
verzekering dat wij moeten weten? Bijvoorbeeld omdat u van bruiloft locatie veranderd. Dan moet u 
ons dit direct laten weten. 

• Gaat u in het buitenland wonen? Dan moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wij 
beëindigen dan de verzekering. 

 
7.2 Schade voorkomen 
U moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te beperken. 
 
7.3 Aangifte doen 
Bij schade door diefstal, vandalisme, doorrijden na een verkeersongeval of verlies van uw verzekerde 
voorwerpen moet u direct aangifte doen bij de politie in de plaats waar de schade plaatsvond. Is 
aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft. Het 
bewijs van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.  
 
7.5 Schade melden 
U moet ons de schade zo snel mogelijk melden.   
 
7.6 vergunningen voor bruiloft 
U moet voor de bruiloft de benodigde vergunningen hebben en u aan de voorwaarden houden die in 
de vergunningen staan vermeld.  
 
7.7 Medewerking verlenen 
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat: 
• u aanwijzingen van ons of onze deskundigen opvolgt; 
• u volledig meewerkt aan de behandeling van de schade en onderzoeken; 
• u niets doet wat onze belangen schaadt; 
• u ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen dat u recht heeft op vergoeding; 
• u originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk stuurt naar ons of naar de 

deskundige(n) die we hebben ingeschakeld; 
• u meewerkt als wij een schade op een ander willen verhalen; 
• u ons de machtigingen verleent die wij die nodig hebben om de schade te kunnen behandelen. 
 
Zorg ervoor dat u bij een verzoek om vergoeding uw verzekeringsgegevens en rekeningen voor ons 
beschikbaar heeft. Alle mededelingen en opmerkingen die u hierbij doet, helpen ons om de schade 
beter vast te stellen en het recht op vergoeding beter te bepalen. 
 
7.8 Stuur altijd een schadeaangifteformulier op 
U moet bij elke schade altijd een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan ons 
sturen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na de gebeurtenis. 
  



 

8 Begrippenlijst 
De begrippenlijst hoort bij uw verzekeringsafspraken. In uw verzekeringsafspraken zijn bepaalde 
woorden onderstreept. U kunt hieronder lezen wat deze woorden betekenen. 

Aanbetaling 
Reeds betaalde (deel van de totale) kosten aan de eigenaar/uitbater van de locatie of cateraar.  
Niet als aanbetaling wordt gezien, contractueel verschuldigde maar niet door verzekerde betaalde 
kosten, waarbij de afgesproken dienst niet is geleverd en/of de goederen niet zijn geleverd, danwel 
nog niet zijn aangekocht en geen onkosten voor zijn gemaakt door de cateraar.   
 
Bruiloft 
De viering van een huwelijkssluiting of van een jubileum daarvan.  
 
Dagwaarde 
De nieuwwaarde van het voorwerp verminderd met een bedrag voor veroudering of slijtage. 
 
Deskundige  
Een deskundige die is aangesloten bij een erkende expertiseorganisatie. 
 
Gebeurtenis 
Elk voorval binnen de geldigheidsduur van de verzekering waardoor schade ontstaat. 
 
Huwelijk  
Onder huwelijk wordt verstaan:  
- De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand.  
- De kerkelijke inzegening van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.  
- De viering van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.  
- Een jubileum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. 
                                    
Locatie 
Het etablissement in Nederland waar het bruiloft feest plaatsvindt.  
 
Nieuwwaarde 
Het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van dezelfde soort en 
kwaliteit als het oude voorwerp. 
 
Onzekere gebeurtenis 
Een gebeurtenis die onvoorzien is, onverwacht optreedt, bij de aanvraag van de verzekering 
onbekend was en tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan, danwel zich voor het eerst tijdens 
de looptijd van de verzekering openbaart. 
 
Schade 
Dit is het nadelige gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. 
 


