Evenementenverzekering Pien en Evelien
Checklist risico’s verbonden aan het organiseren van evenementen
Algemeen
Aan het organiseren van Evenementen kleven allerlei risico’s. De wetgever legt de organisator van een evenement behoorlijke
verantwoordelijkheden op. Het is dus zaak om zorgvuldig te zijn, ook in de selectie van in te huren partijen.
Enkele van de risico’s waaraan gedacht kan worden zijn;
- risico van het door onvoorziene oorzaak niet door kunnen gaan van het evenement (annulering / afbreking)
- aansprakelijkheidsrisico jegens bijv. deelnemers c.q. willekeurige derden
- risico van ongevalsrisico en letselschade aan gasten/deelnemers
- materiële risico’s voor schade aan ingehuurde zaken of locaties
Ondanks een zorgvuldige organisatie kan er toch iets misgaan. Voor die gevallen is het raadzaam bestaande verzekeringen op dekking
te controleren en zo nodig aanvullende dekkingen te overwegen.
Per onderwerp een kort advies:
Niet door kunnen gaan (annulering / afbreking): Er zijn vele redenen te bedenken waardoor het geplande evenement door
onverwachte gebeurtenissen en buiten uw wil niet kan doorgaan. Omdat veel kosten vooraf betaald moeten worden is er in veel
gevallen sprake van een flinke kostenpost bij annulering. Dit risico is goed af te dekken met een Evenementenverzekering Rubriek
Onkosten. Er zijn ook mogelijkheden voor het (tijdig) afdekken van bepaalde extreme vormen van slecht weer.
Aansprakelijkheid: In de voorbereidingen worden er overeenkomsten aangegaan met locatieverschaffers, ingehuurde derden en
leveranciers. Het is van groot belang na te gaan op basis van welke voorwaarden overeenkomsten tot stand komen en waar de
rekening komt te liggen als er iets fout gaat c.q. als er schade ontstaat. Bijzondere aandacht is geboden voor vrijwaringsbedingen.
Controleer wettelijk verplichte dekkingen als er sprake is van gebruik (ingehuurde) gemotoriseerde voer- of vaartuigen.
Sluit zo nodig een aanvullende Evenementenverzekering Rubriek Aansprakelijkheid af.
Evenementen met een actief karakter:
Als er sprake is van sportieve, gemotoriseerde of anderszins risicovollere activiteiten is extra zorgvuldigheid geboden.
Voor dergelijke evenementen is het raadzaam om een Evenementenverzekering Rubriek Ongevallen te overwegen.
Materiële schade aan ingehuurde zaken:
In de meeste gevallen bent u als huurder verantwoordelijk voor schade aan gehuurde zaken. De meeste risico’s kunt u in dat geval
afdekken met een Evenementenverzekering Rubriek Casco.
Hieronder volgen diverse aandachtspunten met vermelding van te raadplegen instanties;
Publieksprofiel
1. Is er sprake van een evenement dat meer dan 5000 bezoekers trekt?

Nee □

Ja □

□ GHOR (*)

2. Is het evenement (mede) gericht op niet of verminderd zelfredzame personen?

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ GHOR

3. Zijn er risico's m.b.t. openbare orde en veiligheid en/of volksgezondheid?

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ Politie
□ GHOR

Nee □

Ja □

□ Brandweer

Nee □

Ja □

□ Brandweer

- locaties
- risicodoelgroepen
- risicomomenten
- aanjagers (alcohol, drugs)
Activiteitenprofiel
4. Betreft het een één- of meerdaags evenement, waarbij gebruik gemaakt wordt van
tijdelijke huisvesting/tijdelijke bouwwerk(en)?
(denk ook aan risico schade aan gehuurde locaties)
5. Betreft het een evenement in de open lucht al dan niet met tent(en)?

6. Is er sprake van het gebruik van vuur, vuurwerk of losse verwarmingstoestellen?
(let ook op mogelijke uitsluiting op polissen)

Nee □

Ja □

□ Brandweer

7. Zijn er risico's m.b.t. overlast?

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ Politie

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ Politie
□ GHOR

9. Is er voor dit evenement beveiliging geregeld jegens de aanwezigen?

Nee □

Ja □

Ruimtelijk profiel
10. Zijn er risico’s m.b.t. de locatie met het oog op:

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ Politie
□ GHOR

Nee □

Ja □

□ Brandweer
□ Politie
□ GHOR

12. Zijn er risico’s m.b.t. de aan- en afvoer van publiek / deelnemers / gasten
- openbaar vervoer
- eigen vervoer

Nee □

Ja □

□ Politie

13. Heeft het evenement een zodanige impact (denk aan maatschappelijk
conflicterende belangen) dat er bijzondere aandacht van het publiek of van
maatschappelijke groeperingen verwacht kan worden?

Nee □

Ja □

□ Politie

Nee □

Ja □

Nee □

Ja □

Nee □

Ja □

- geluid
- afval
- parkeren voertuigen van bezoekers
- aanwezigheid toiletvoorzieningen
8. Betreft het risicovolle (sport-)wedstrijden / activiteiten?
- motoren (check bestaande WAM-dekkingen)
- auto's (check bestaande WAM-dekkingen)
- paarden
- voetbal

- bereikbaarheid hulpverleningsdiensten
- vluchtmogelijkheden aanwezigen
- ligging t.o.v. bedrijven
- ligging t.o.v. andere risico opleverende objecten
- beperking van hulpverleningsmogelijkheden aan omwonenden
11. Zijn er risico’s m.b.t. de algemene verkeersveiligheid?
- afsluiting wegen
- tijdelijke verkeersbesluiten

Materieel profiel
14. Is schade aan bij het evenement betrokken materiële zaken voor uw risico?
- audiovisuele middelen, podia, stoelen, tent(en), vaar-, voertuigen etc.
- gehuurde locatie(s)
- zo ja, zijn deze risico’s afgedekt?
15. Is er (permanente) beveiliging voor deze materiële zaken geregeld?
(Ook bij afwezigheid en tijdens op- en afbouw?)
(*) Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen http://www.ghor.nl

Kortom: Is in alle redelijkheid alle zorgvuldigheid betracht jegens uw gasten / deelnemers c.q. het publiek en de onder uw
verantwoordelijkheid ter beschikking staande materiële zaken en zijn alle preventie- c.q. veiligheidsvoorzieningen getroffen die de
overheid krachtens de huidige wetgeving van u verwacht?
In die wetenschap (en in de wetenschap dat de risico’s adequaat zijn afgedekt) kunt u uw evenement met vertrouwen tegemoet zien.

