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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij
N.V. en TrouwZeker : Trouwin B.V
1.2 verzekeringnemer: degene met wie de Europeesche
de verzekeringsovereenkomst is aangegaan
1.3 verzekerde:
1.3.1 het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een
jubileum daarvan viert
1.3.2 de bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad en
degenen die met hen duurzaam samenleven in
gezinsverband
1.3.3 de bij de bruiloft aanwezige en als zodanig
opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen, alsmede
hun echtgenote(n)/partner(s) en weddingplanner als deze
de rol van ceremoniemeester vervult
1.3.4 kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
1.3.5 ooms en tantes van het bruidspaar alsmede hun
echtgenote(n) of degenen die met hen duurzaam
samenleven
1.3.6 pleeg- en stiefkinderen alsmede hun echtgenote(n),
pleeg- en stiefouders alsmede stiefbroers en -zusters
1.4 Bruiloft: de viering van een huwelijkssluiting of
jubileum daarvan
1.5 Schadegebeurtenis: een voorval of een reeks van
voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan
ontstaan en waarvan voor verzekeringnemer, verzekerde
en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor de
verzekeraar bij het sluiten van de overeenkomst onzeker
was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale
loop van de omstandigheden zou ontstaan.
1.6 Ernstige ziekte:
iedere aantasting van de gezondheid van het bruidspaar of
de verzekerde(n), die van dien aard is, dat (volledige)
aanwezigheid op de bruiloft niet mogelijk is.
1.7 Ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking
van uitwendig geweld, waardoor een geneeskundig vast te
stellen lichamelijk letsel ontstaat.
Als ongeval wordt ook aangemerkt:
1.7.1 bevriezing, verdrinking, zonnesteek, verstikking
1.7.2 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand
door het onvoorzien geïsoleerd raken
1.7.3 acute vergiftiging anders dan door voedings-, genoten geneesmiddelen

1.7.4 besmetting door ziektekiemen bij onvrijwillige val in
water of andere stof
1.7.5 wondinfectie en bloedvergiftiging in verband met een
ongeval
1.7.6 complicaties en verergeringen bij eerste hulp of
medisch noodzakelijke behandeling in verband met een
ongeval
1.7.7 verstuiking, ontwrichting, spier- en peesscheuringen,
plotseling ontstaan, waarvan aard en plaats medisch zijn
vast te stellen
1.7.8 letsel door ongewild in spijsverteringskanaal,
luchtwegen, ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen.
1.8 premie: premie, kosten en assurantiebelasting
Artikel 2 Geldigheidsduur en bedenktijd
2.1 De verzekering is geldig binnen de in de polis
aangegeven termijn.
2.2 Bij het aangaan van de verzekering heeft
verzekeringnemer een bedenktijd van 14 kalenderdagen,
gerekend vanaf het moment van ontvangst van het
polisblad. Deze bedenktijd is niet van toepassing op
verzekeringen met een looptijd van minder dan een maand
en verzekeringen of onderdelen daarvan die al volledig zijn
uitgevoerd voordat gebruik wordt gemaakt van de
bedenktijd.
3 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig over de hele wereld.
De Europeesche kan de verzekering alsnog afwijzen op
grond van bijvoorbeeld politieke instabiliteit of enig ander
groot risico, welke bekend was voorafgaand aan het
afsluiten van de verzekering.
Artikel 4 Schaderegeling
4.1 De Europeesche is belast met het (doen) regelen van
schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte
gegevens en inlichtingen. Zij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen
aan te gaan.
4.2 Als de Europeesche een deskundige benoemt, heeft
verzekeringnemer het recht om zelf ook een deskundige te
benoemen, in welk geval een akte dient te worden
opgemaakt. In deze akte zal eveneens een arbiter worden
benoemd, die in geval van verschil zal optreden . De
uitspraak van deze arbiter moet binnen de grenzen van
beide taxaties blijven en is bindend.
Medewerking aan het voorgaande betekent niet dat er
sprake is van een gedekte schade.
Artikel 5 Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt
zou kunnen worden op uitkering op grond van enige
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op
grond van enige wet of andere voorziening, is deze
verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen
die schade voor uitkering in aanmerking komen die het
bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak
zou kunnen maken, met uitzondering van een eventueel
toepasselijk eigen risico. Deze bepaling is niet van kracht
voor de ongevallendekking.
Artikel 6 Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat voor verzekerde.
Artikel 7 Verplichtingen bij schade
7.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:

7.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming,
vermindering of beperking van schade
7.1.2 de Europeesche alle in redelijkheid verlangde
medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te
verschaffen
7.1.3 van iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot
uitkering kan ontstaan zo snel mogelijk schriftelijk, op een
schadeaangifteformulier, mededeling te doen aan de
Europeesche. Deze mededeling dient mede tot vaststelling
van de schade en het recht op uitkering
7.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om
uitkering aan te tonen
7.1.5 originele bewijsstukken over te leggen
7.1.6 onmiddellijk alle ter zake ontvangen brieven,
dagvaardingen en andere stukken onbeantwoord aan de
Europeesche door te sturen
7.1.7 medewerking te verlenen bij verhaal op derden,
eventueel door overdracht van aanspraken.
Artikel 8 Premie
8.1 Verzekeringnemer is verplicht de premie voor het begin
van de verzekering te voldoen.
8.2 De verzekering wordt van kracht nadat de premie door
TrouwZeker is ontvangen.
8.3 Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op
teruggave van premie.
Artikel 9 Verjaringstermijn recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een
definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan
verjaart ieder recht jegens de Europeesche ter zake van
het desbetreffende schadegeval na verloop van 6
maanden, tenzij verzekerde binnen deze termijn schriftelijk
reageert. De termijn van 6 maanden gaat in op de dag
waarop de Europeesche dit bericht verstuurt.
Artikel 10 Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst
bij de Europeesche bekende adres of aan het adres van
TrouwZeker, die bij de totstandkoming van deze
verzekering heeft bemiddeld.
Artikel 11 Vergoeding
11.1 De Europeesche vergoedt de navolgende door nota’s
aantoonbaar gemaakte kosten die door het bruidspaar zijn
gemaakt en onder aftrek van eventuele verleende
restituties:
1. de huur van bruidskleding voor bruidspaar en
bruidskinderen;
2. de huur van een trouwauto en volgauto’s;
3. de huur van de accommodatie(s);
4. de catering;
5. het inhuren van een foto- en/of videograaf;
6. de huur van een muziekband of artiesten.
7. vliegtickets en/of hotelovernachtingen (ook van
genodigden indien bruidspaar deze betaald)
8. de huwelijksnacht
9. advertentiekosten en uitnodigingen
10. alle overige, in redelijkheid gemaakte kosten die
betrekking hebben op het huwelijk en/of huwelijksfeest,
exclusief de premie voor de onderhavige verzekering.
11.2In geval van faillissement van een der leveranciers of
trouwlocatie, vergoedt de EVM alleen de in redelijkheid
gemaakte extra kosten. De huursom/aanbetalingen van de
trouwlocatie en/of leveranciers worden niet vergoed.

Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de te
vergoeden kosten en/of uitkering door de Europeesche is
vastgesteld wordt tot betaling aan verzekeringnemer
overgegaan. De betaling van de schade vindt uitsluitend
plaats op een opgegeven Nederlandse bank- of
girorekening. Verzekeringnemer verklaart zich met de
hoogte van de betaling akkoord, indien zij niet binnen 14
dagen na ontvangst van de betaling daartegen schriftelijk in
verzet komt.
Artikel 12 Omvang van de dekking
12.1 De verzekering is van toepassing voor verzekerden
die op de dag van de bruiloft de leeftijd van 81 jaar nog niet
hebben bereikt. Vergoed worden de kosten opgegeven
door de verzekeringnemer, tot ten hoogste de op het
verzekeringsbewijs opgegeven bedragen. Deze
verzekering is van kracht als gevolg van het niet aanwezig
zijn van een van de op de polis met name genoemde
hoofdpersonen of het niet doorgaan, onderbreken,
uitstellen, of afbreken van een bruiloft ten gevolge van:
12.1.1 ernstige ziekte, ongeval of overlijden van
het bruidspaar of één van hen. Verzekeringnemer dient het
bewijs te leveren dat het niet (volledig) aanwezig zijn op de
bruiloft mogelijk was. De Europeesche heeft het recht ter
controle daarvan een medisch adviseur in te schakelen
12.1.2 ernstige ziekte, ongeval of overlijden van
de verzekerde(n);
12.1.3 overlijden van de bij artikel 1.3.2 genoemde
personen, indien zij 81 jaar of ouder zijn en het overlijden
plaatsvindt op de dag van de bruiloft of in een periode van
14 dagen voor de bruiloft;
12.1.4 een onafhankelijk van de wil van het bruidspaar
optredende gebeurtenis, namelijk:
- nationale rouw op de geplande datum van de bruiloft;
- het overlijden van één of meer leden van het Koninklijk
Huis binnen 5 dagen voor de bruiloft;
- het uitbreken van een epidemie, waardoor reizen wordt
verboden;
- het door een van buitenkomend onheil onbruikbaar
worden van de locatie waarin de bruiloft wordt gehouden;
- het wegvallen van de toegangsmogelijkheden tot de
locatie buiten de wil van verzekeringnemer (ook
weersomstandigheden, mits op last van daartoe bevoegde
instantie(s) de toegang gestremd wordt verklaard of sterk
wordt afgeraden), één en ander voor zover deze oorzaken
niet bekend waren bij de bespreking van de bruiloft;
12.2 Indien de vooraf gecontracteerde band of artiest
wegens ziekte, ongeval of overlijden van een bandlid of de
artiest niet kan optreden, dan wordt de afgesproken gage
vergoed aan verzekerde als compensatie, indien er geen
vervangende band of artiest tijdens de bruiloft zal optreden.
Indien er wel een vervangende band of artiest tijdens de
bruiloft zal optreden, dan worden alleen de meer kosten
hiervan vergoed.
12.2.1 In beide gevallen bedraagt de uitkering maximaal €
1.000,-.
12.2.2 De dekking is niet van toepassing bij verlies van de
stem van een bandlid of de artiest, behoudens als gevolg
van een ongeval.
12.2.3 Het niet verschijnen van de band of artiest op grond
van een bij 12.2 genoemde gebeurtenis wordt niet gezien
als een reden voor het volledig annuleren van de bruiloft.
12.2.4 Er wordt geen vergoeding verleend voor kosten
en/of schade die door de oorspronkelijke band in rekening
worden gebracht.
12.3 De aanschafkosten van de bruidskleding worden
vergoed tot maximaal € 3.500,- indien het bruidspaar of

één van hen voor of op de datum van de bruiloft komt te
overlijden.
12.4 Beschadiging van in ontvangst genomen
huwelijkscadeaus als gevolg van een van buiten komend
onheil op de huwelijksdag en de dag erna is gedekt tot
maximaal € 2.500,-.
12.5 De verzekering dekt de reparatiekosten van de
beschadigde bruidskleding van de bruid, bruidegom en
bruidskinderen ook als deze kleding gehuurd is.
12.5.1 Van de dekking zijn uitgesloten reinigingskosten van
de in 12.5 genoemde kleding.
12.6 Indien een verzekerde tijdens de bruiloft als
rechtstreeks gevolg van een ongeval komt te overlijden of
blijvend invalide wordt, zal een verzekerde som worden
uitgekeerd van respectievelijk € 3.000,- bij overlijden of €
15.000,- bij blijvende invaliditeit. De totale maximale
uitkering voor overlijden en blijvende invaliditeit bedraagt
gezamenlijk ten hoogste € 125.000,-.
Bij blijvende invaliditeit wordt een bedrag op basis van het
percentage van invaliditeit vastgesteld. Zie onderstaand
overzicht.
a. bij geheel of gedeeltelijk verlies van functie van:
- gehoor, denk- gezichts- of spraakvermogen 100%
- reuk en/of smaak 10%
- arm 75%
- hand tot in het polsgewricht 65%
- duim 25%*
- wijsvinger 15%*
- andere vinger 12%*
- been 75%
- voet tot het enkelgewricht 55%
- grote teen 15%**
- andere teen 10%**
- het gezichtsvermogen van het eerst getroffen oog
30%
- het gehoor van het eerst getroffen oor 20%
- bij andere organen: het percentage medische
invaliditeit;
*tezamen maximaal 65%
**tezamen maximaal 55%
b. bij gedeeltelijk verlies (van de functie) van de hierboven
gedoelde lichaamsdelen: het met de vastgestelde
invaliditeit overeenkomende percentage;
c. bij reeds bestaande invaliditeit: het verschil in
percentage invaliditeit voor en na het ongeval;
d. uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval wordt de
schade afgewikkeld op basis van het dan vastgestelde
percentage voor blijvende invaliditeit, verhoogd met
wettelijke rente over de periode vanaf 1 jaar tot maximaal 3
jaar na de datum van het ongeval.
12.7 De kosten van beredding worden vergoed. Dit zijn
kosten van maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn om
een onmiddellijk dreigende schadegebeurtenis af te
wenden of om de schade daarvan te beperken en die
verzekeringnemer, een verzekerde of iemand namens hen
treft. Schade aan zaken die worden gebruikt bij deze
maatregelen zijn ook bereddingskosten.
Artikel 13 Uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
13.1 Ten gevolge van atoomkernreacties, dan wel oorlog of
daarmee overeenkomende toestand.
13.2 Als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten oproer en/of muiterij van

leden van enige macht zoals nader omschreven in de tekst
die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is
gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage;
13.3 Als gevolg van verwijtbaar deelnemen aan
vechtpartijen, misdrijven en wandaden.
13.4 Ontstaan, veroorzaakt of vergroot als gevolg van
opzet of nalaten van verzekeringnemer of verzekerde, dan
wel is veroorzaakt met goedvinden van verzekeringnemer.
13.5 Als gevolg van financiële moeilijkheden van
verzekeringnemer of het bruidspaar, alsmede leveranciers
en de locatie waar de receptie of het feest wordt gegeven;
13.6 Het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen,
toestemmingen e.d. van de daartoe bevoegde autoriteiten
en/of niet voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden;
13.7 Als gevolg van contractbreuk, anders dan voor
overmacht door één of meer bij de bruiloft betrokken
partijen.
13.8 Als gevolg van waaghalzerij, bergsporten,
parachutespringen, parasailing, bobsleeën, rodelen,
snelheidswedstrijden met voer- en vaartuigen en
sportbeoefening anders dan als amateur.
13.9 Als gevolg van uitputting alsmede neurotische of
psychische aandoeningen, zwangerschap,
menstruatieklachten, geslachtsziekten, aids, opwekkende
of bedwelmende middelen, een op het moment van het
sluiten van de verzekering bestaande ziekte of abnormale
geestelijke gesteldheid.
13.10 toestemming / opzet / roekeloosheid.
- die met toestemming van verzekeringnemer en/of
verzekerde(n) en/ of andere belanghebbende(n) is
veroorzaakt of verergerd;
- die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke
schuld van verzekeringnemer en/of verzekerde(n) en/of
andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in
dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde
partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is
meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens de
polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt.
Artikel 14 Dekking Terrorismerisico
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze
verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli
2003 toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan
alle adressen in Nederland. Desgevraagd zenden wij het u
nogmaals (kosteloos) toe. Ook kunt u de tekst bekijken via
www.terrorismeverzekerd.nl of
www.europeesche.nl.
Artikel 15 Klachtenregeling
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus
12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
- KiFid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van
verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 16 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst
worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door
de Europeesche en TrouwZeker verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het
uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en
bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de
Europeesche uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS
te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS
ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
Zie www.stichtingcis.nl. Op de verwerking van
persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing.
Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u
opvragen bij de Europeesche of inzien via
www.europeesche.nl. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u bekijken via de website
van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor
informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

