
Op dit document vindt u de belangrijkste informatie over uw verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid wat 

wel en niet gedekt is en wat uw verschillende rechten en plichten zijn. In het geval van een claim zijn de 

polisvoorwaarden leidend. 

 

TrouwZeker Informatiedocument over het verzekeringsproduct.  

Onderneming: U bent verzekerd bij Anker Travel Insurance met  

Biesbosch Assuradeuren BV. als gevolmachtigd agent  

Product: Bruiloftverzekering 

 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering biedt dekking in geval van voor het annuleren, uitstellen, voortijdig beëindigen of tussentijds 

onderbreken van de bruiloft door de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Ook de trouwkleding en de huwelijkscadeaus 

zijn verzekerd. 

 

Wat is verzekerd? 

Het product zoals vermeld op de polis biedt dekking 

voor: 

✓ Ziekte, een ongeluk of overlijden van de bruid of 

de bruidegom 

✓ Ziekte, een ongeluk of overlijden van een van de 

familieleden 

✓ Ziekte, een ongeluk of overlijden van een van de 

getuigen of ceremoniemeester of een van hun 

directe familieleden 

✓ Het onbruikbaar worden van de locatie waar de 

bruiloft wordt gehouden 

✓ U kunt niet bij de trouwlocatie komen vanwege 

onverwachte oorzaak 

✓ Faillissement van een van de leveranciers of 

locaties 

✓ Als de gecontracteerde artiest of band niet kan 

optreden 

✓ Beschadiging van in ontvangst genomen cadeaus 

✓ De bruidskleding, ook van eventuele bruids-

meisjes of – jonkertjes 

✓ Het overlijden van één of meer leden van het 

Koninklijk huis binnen 5 dagen voor de bruiloft 

✓ Nationale rouw op de geplande datum van de 

bruiloft 

 

 

Zijn er Dekkingsbeperkingen? 

! Familieleden van 85 jaar of ouder zijn alleen 

verzekerd voor overlijden binnen 3 weken voor de 

bruiloft 

! Bij de huwelijkscadeaus is diefstal van geld niet 

meeverzekerd 

! Het niet verschijnen van de gecontracteerde 

artiest of band geldt niet als reden voor annuleren 

van de hele bruiloft 

! In geval van faillissement is de aanbetaling 

verzekerd tot een maximumbedrag 

Wat is niet verzekerd? 

X Annulering wegens een reeds bestaande ziekte of 

kwaal 

X Schade ontstaan door opzet, nalatigheid of verlies 

X Schade door financiële moeilijkheden van 

verzekerde of bruidspaar 

X Wanneer een bandlid of artiest zijn stem verliest 

X Schade als gevolg van waaghalzerij 

X De gevolgen van een pandemie, epidemie of 

besmettelijke ziekte 

Waar ben ik gedekt? 

Deze verzekering biedt dekking in Nederland  
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

− U dient uw best te doen om schade altijd zoveel 

mogelijk te voorkomen 

− Eventuele aanpassingen in de polis zo snel mogelijk 

aan ons doorgeven 

− In geval van schade meldt u deze zo snel mogelijk 

− U stuurt, bij schade, alle mogelijke bewijsstukken en 

een schadeformulier naar ons toe 

− King Polis de verlangde medewerking te geven om de 

schade zo snel mogelijk te behandelen 

Wanneer en hoe betaal ik? 

€ U betaalt de premie eenmalig, bij afsluiten van de 

verzekering.  

€ U kunt betalen via een van deze manieren: 

- Via iDEAL 
- Via bankoverschrijving 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering gaat in op het moment dat de betaling is 

ontvangen. U krijgt vervolgens uw polis, op werkdagen, 

binnen 24 uur per e-mail toegezonden. 

De premie is éénmalig. 

U heeft 14 dagen bedenktijd na het afsluiten van de polis 

om deze nog te beëindigen. 

 

 

 

Overige informatie 

U kunt hier onze voorwaarden downloaden. 

Er wordt geen eigen risico berekend 

TrouwZeker is lid van Thuiswinkelwaarborg 

Wij kunnen u na het afsluiten van de verzekering 

vragen om een beoordeling. 

 

 

 

 

https://www.trouwzeker.nl/polisvoorwaarden

