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DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN
gasten/deelnemers

organisatoren/medewerkers

Welke werkzaamheden worden verricht?
Wordt er door de te verzekeren personen met risicoverhogende apparatuur, gereedschappen e.d. gewerkt?
 nee
 ja, te weten
Welke combinatie dient verzekerd te worden:
overlijden € 2.500,blijvende invaliditeit € 12.500, combinatie 2
overlijden € 5.000,blijvende invaliditeit € 25.000, combinatie 1

E Objecten
Opgave van te verzekeren objecten
Welk verzekerd bedrag wordt gewenst? €
Waar wordt het evenement gehouden?
 in gebouw
 in tent
 buiten gebouw
Welke preventieve maatregelen zijn er genomen tegen bijvoorbeeld brand, diefstal, waterschade etc.?
Is er permanente bewaking?

 nee

 ja, door

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan
de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook
verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.
Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de
Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

EVENEMENTEN
VERZEKERING

 anders, te weten:

 anders, te weten:

4 Schade
Is er eerder sprake geweest van het niet doorgaan van een evenement?
 nee
 ja, soort evenement
Wat was de schade-oorzaak?

Wat was het schadebedrag €

Let op! Vraag 5 volledig invullen.
5 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn, zoals een strafrechtelijke veroordeling binnen
de afgelopen 8 jaar van verzekeringnemer en andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze verzekering?
 nee
 ja, graag toelichten

Uw verzekeringsadviseur.

De ondergetekende verklaart dat:
-- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar
en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.
- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg
hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer / contactpersoon

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het
aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338777.
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
610-121 01-02

Plezier verzekerd

Plezier verzekerd
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DE EVENEMENTENVERZEKERING
Het feest kan beginnen .......
De zaal is gehuurd, de catering georganiseerd,
uitnodigingen zijn verzonden en ook aan kostbare
audiovisuele ondersteuning is gedacht. Kortom, alles is
gedaan om van uw zorgvuldig georganiseerd feest of
evenement een klinkend succes te maken. Maar dan wordt
de jubilaris ziek. Of de gehuurde zaal brandt de dag van
tevoren af. Of de bus met bruiloftsgasten raakt betrokken
bij een ongeval. Al deze dingen gebeuren. En veel vaker
dan u denkt. Is dan alles wat aan tijd en geld is
geïnvesteerd voor niets geweest? Gelukkig vergoedt de
Evenementenverzekering van de Europeesche in zulke
gevallen alle kosten. Zo kan het evenement op een later
tijdstip alsnog doorgaan.

Ieder evenement is anders, dus altijd maatwerk
U kunt denken aan de opening van een nieuw pand of
filiaal, een buurtfeest, open dag, een jubileum, bruiloft of
reünie, een tentoonstelling of afscheidsreceptie, een
bedrijfsuitstapje, een productpresentatie, een
personeelsfeest. En andere festiviteiten die u organiseert.
De Europeesche heeft een aantal verzekeringsmodules
ontwikkeld, waarmee u op maat verzekerd bent. Door het
afsluiten van een Evenementenverzekering worden de
financiële risico’s, die verbonden zijn aan de organisatie
van een evenement, tot een minimum teruggebracht. U
kunt kiezen uit de volgende modules: Niet doorgaan van
het evenement, Niet verschijnen van personen,
Aansprakelijkheid, Ongevallen, Regen en Objecten. Wij
geven u een paar voorbeelden.

Niet doorgaan evenement
Een muziekvereniging huurt voor het jaarlijkse concert een sporthal
af. Posters worden gedrukt, geluid- en lichtinstallatie worden gehuurd
en de verzorging van hapjes en drankjes is ook geregeld. Totale kosten
€ 7.500,-. Twee dagen van tevoren brandt de sporthal geheel af.
Vervangende accommodatie is op korte termijn niet beschikbaar. Bij een
‘niet doorgaan dekking’ zouden alle kosten van de vereniging tegen een
premie van ongeveer € 75,- zijn gedekt.

weer dan ook nog meewerkt, is aan alle voorwaarden voldaan om er een
onvergetelijke dag van te maken.
Met de Evenementenverzekering van de Europeesche neemt u het
zekere voor het onzekere: alle kosten die het gevolg zijn van uitstel,
afgelasting of onderbreking worden vergoed. Zelfs huwelijkscadeaus zijn
op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging.
Voor een premie van ongeveer € 175,- zijn bruiloftskosten tot € 7.500,verzekerd.

Niet verschijnen personen
Soms staat of valt het doorgaan van een evenement met het al dan
niet verschijnen van één of meerdere personen. Een autofabrikant
nodigt voor de introductie van een nieuw type auto haar dealers uit om
2 dagen in Frankrijk proefritten te maken. Het gehuurde hotel regelt de
complete verzorging voor € 45.000,-. De introductie wordt verzorgd
door de directeur van de fabriek. Tijdens de reis naar de
ontmoetingsplaats krijgt de directeur een ongeval en wordt in het
ziekenhuis opgenomen. De presentatie moet daardoor worden
uitgesteld. Voor een premie van ongeveer € 360,- was het risico van
ziekte, ongeval en overlijden van de directeur verzekerd.
Bruiloft
Natuurlijk gaat u ervan uit dat de mooiste dag van uw leven
vlekkeloos verloopt. Alles is immers tot in de puntjes geregeld:
trouwkaarten, bloemen, auto’s, muziek, hapjes en drankjes. En als het

KOSTEN/ASSURANTIEBELASTING
De poliskosten bedragen € 8,50.
Er is 7% assurantiebelasting verschuldigd (niet over de premie
Ongevallen). Genoemde condities zijn van toepassing met ingang van 1
januari 2002. Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
De verzekering dient tenminste 30 dagen voor het evenement afgesloten
te zijn.
Meer informatie
Neem geen enkel risico en laat uw verzekeringsadviseur voor u
bemiddelen. Door het combineren van de diverse modules wordt uw
festiviteit met de Evenementenverzekering van de Europeesche
gegarandeerd een feest. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
Hij is u graag behulpzaam met een advies op maat.

PREMIE

AANVRAAG EVENEMENTENVERZEKERING

Niet doorgaan evenement:

voor 1 dag 1%
per dag extra 0,1%
tentoonstellingen:
voor 1 dag: 0,7%
van 2-5 dagen: 0,8%
meer dan 5 dagen: 0,9%
minimumpremie: € 60,● De oorzaak van het niet doorgaan dient buiten de wil van de
verzekeringnemer te liggen.
● Uitgesloten zijn o.a. weersomstandigheden en niet verschijnen van
personen.
Niet verschijnen van personen: per dag per persoon 0,8%
per dag extra 0,1%
minimumpremie: € 60,● Dekking bij niet verschijnen van verzekerde personen door ziekte,
ongeval of overlijden.
● Verzekerden dienen bij het aangaan van de verzekering gezond en
niet ouder dan 60 jaar te zijn.
Regen:
op aanvraag
● Dekking bij afgelasting van het evenement door een grotere dan
vooraf overeengekomen hoeveelheid regen.
● Deze module kan alleen in combinatie met één of meer andere
modules worden gesloten.
per deelnemer € 0,15
minimumpremie: € 50,eigen risico per gebeurtenis: € 125,Verzekerd bedrag € 500.000,- per evenement.
Bij sport- en dansevenementen, evenementen met gevaar
verhogende elementen en evenementen die langer duren dan
3 dagen premie op aanvraag.

Aansprakelijkheid:

●
●

Ongevallen:

bij overlijden

bij blijvende
invaliditeit
€ 12.500,€ 25.000,-

premie per
persoon per dag
€ 0,20
Combinatie 1 € 2.500,€ 0,30
Combinatie 2 € 5.000,min.premie: € 25,● Maximale uitkering bedraagt: bij overlijden
€ 500.000,bij blijvende invaliditeit € 1.000.000,Objecten:
●

●

richtpremie:
5‰ van het verzekerd bedrag
Dekking bij schade door brand, ontploffing en kortsluiting, diefstal
na braak en storm.
Voor diefstal na braak aan een tent wordt alleen uitkering verleend
als de tent permanent wordt bewaakt.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Dit aanvraagformulier is van toepassing voor standaard evenementen. Voor bepaalde evenementen kan aanvullende informatie worden gevraagd.
Naam verzekeringsadviseur

agentennummer

1 Verzekeringnemer
naam en voorletters

geboortedatum

straat

huisnummer

postcode

plaats

m v

aard van het bedrijf

bank-/gironummer

telefoonnummer

nationaliteit

naam contactpersoon
2 Te verzekeren evenement (graag ontvangen wij een programmaboekje)
 huwelijk
 121/2
 25
 40
 50 jarige bruiloft
 jubileum
 (familie)feest
 diner
 personeels-/bedrijfsfeest
 tentoonstelling
 conferentie
 anders, te weten:
Ingangsdatum evenement
Waar vindt het evenement plaats?
Hoeveel bezoekers worden verwacht?
Wat is het kostenbudget?

einddatum evenement

€

3 Gewenste dekking
 Niet doorgaan van evenement
 Niet verschijnen van verzekerde personen
 Regen
 Ongevallen
 Objecten
 Aansprakelijkheid

A invullen
B invullen
C invullen
D invullen
E invullen
 ja

 nee

A Niet doorgaan van het evenement
Welke kosten zijn tevergeefs gemaakt of zijn nog verschuldigd als het evenement niet doorgaat?
B Niet verschijnen van verzekerde personen
naam
geboortedatum
naam
geboortedatum
naam
geboortedatum
 ja
Zijn deze personen lichamelijk en geestelijk gezond?
C Niet doorgaan ten gevolge van regen
Voor welke tijdsduur:
datum/dagen
Bij welke hoeveelheid regen:
aantal millimeters

€

 nee, graag toelichten

van

uur

tot

uur
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DE EVENEMENTENVERZEKERING
Het feest kan beginnen .......
De zaal is gehuurd, de catering georganiseerd,
uitnodigingen zijn verzonden en ook aan kostbare
audiovisuele ondersteuning is gedacht. Kortom, alles is
gedaan om van uw zorgvuldig georganiseerd feest of
evenement een klinkend succes te maken. Maar dan wordt
de jubilaris ziek. Of de gehuurde zaal brandt de dag van
tevoren af. Of de bus met bruiloftsgasten raakt betrokken
bij een ongeval. Al deze dingen gebeuren. En veel vaker
dan u denkt. Is dan alles wat aan tijd en geld is
geïnvesteerd voor niets geweest? Gelukkig vergoedt de
Evenementenverzekering van de Europeesche in zulke
gevallen alle kosten. Zo kan het evenement op een later
tijdstip alsnog doorgaan.

Ieder evenement is anders, dus altijd maatwerk
U kunt denken aan de opening van een nieuw pand of
filiaal, een buurtfeest, open dag, een jubileum, bruiloft of
reünie, een tentoonstelling of afscheidsreceptie, een
bedrijfsuitstapje, een productpresentatie, een
personeelsfeest. En andere festiviteiten die u organiseert.
De Europeesche heeft een aantal verzekeringsmodules
ontwikkeld, waarmee u op maat verzekerd bent. Door het
afsluiten van een Evenementenverzekering worden de
financiële risico’s, die verbonden zijn aan de organisatie
van een evenement, tot een minimum teruggebracht. U
kunt kiezen uit de volgende modules: Niet doorgaan van
het evenement, Niet verschijnen van personen,
Aansprakelijkheid, Ongevallen, Regen en Objecten. Wij
geven u een paar voorbeelden.

Niet doorgaan evenement
Een muziekvereniging huurt voor het jaarlijkse concert een sporthal
af. Posters worden gedrukt, geluid- en lichtinstallatie worden gehuurd
en de verzorging van hapjes en drankjes is ook geregeld. Totale kosten
€ 7.500,-. Twee dagen van tevoren brandt de sporthal geheel af.
Vervangende accommodatie is op korte termijn niet beschikbaar. Bij een
‘niet doorgaan dekking’ zouden alle kosten van de vereniging tegen een
premie van ongeveer € 75,- zijn gedekt.

weer dan ook nog meewerkt, is aan alle voorwaarden voldaan om er een
onvergetelijke dag van te maken.
Met de Evenementenverzekering van de Europeesche neemt u het
zekere voor het onzekere: alle kosten die het gevolg zijn van uitstel,
afgelasting of onderbreking worden vergoed. Zelfs huwelijkscadeaus zijn
op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging.
Voor een premie van ongeveer € 175,- zijn bruiloftskosten tot € 7.500,verzekerd.

Niet verschijnen personen
Soms staat of valt het doorgaan van een evenement met het al dan
niet verschijnen van één of meerdere personen. Een autofabrikant
nodigt voor de introductie van een nieuw type auto haar dealers uit om
2 dagen in Frankrijk proefritten te maken. Het gehuurde hotel regelt de
complete verzorging voor € 45.000,-. De introductie wordt verzorgd
door de directeur van de fabriek. Tijdens de reis naar de
ontmoetingsplaats krijgt de directeur een ongeval en wordt in het
ziekenhuis opgenomen. De presentatie moet daardoor worden
uitgesteld. Voor een premie van ongeveer € 360,- was het risico van
ziekte, ongeval en overlijden van de directeur verzekerd.
Bruiloft
Natuurlijk gaat u ervan uit dat de mooiste dag van uw leven
vlekkeloos verloopt. Alles is immers tot in de puntjes geregeld:
trouwkaarten, bloemen, auto’s, muziek, hapjes en drankjes. En als het

KOSTEN/ASSURANTIEBELASTING
De poliskosten bedragen € 8,50.
Er is 7% assurantiebelasting verschuldigd (niet over de premie
Ongevallen). Genoemde condities zijn van toepassing met ingang van 1
januari 2002. Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
De verzekering dient tenminste 30 dagen voor het evenement afgesloten
te zijn.
Meer informatie
Neem geen enkel risico en laat uw verzekeringsadviseur voor u
bemiddelen. Door het combineren van de diverse modules wordt uw
festiviteit met de Evenementenverzekering van de Europeesche
gegarandeerd een feest. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
Hij is u graag behulpzaam met een advies op maat.

PREMIE

AANVRAAG EVENEMENTENVERZEKERING

Niet doorgaan evenement:

voor 1 dag 1%
per dag extra 0,1%
tentoonstellingen:
voor 1 dag: 0,7%
van 2-5 dagen: 0,8%
meer dan 5 dagen: 0,9%
minimumpremie: € 60,● De oorzaak van het niet doorgaan dient buiten de wil van de
verzekeringnemer te liggen.
● Uitgesloten zijn o.a. weersomstandigheden en niet verschijnen van
personen.
Niet verschijnen van personen: per dag per persoon 0,8%
per dag extra 0,1%
minimumpremie: € 60,● Dekking bij niet verschijnen van verzekerde personen door ziekte,
ongeval of overlijden.
● Verzekerden dienen bij het aangaan van de verzekering gezond en
niet ouder dan 60 jaar te zijn.
Regen:
op aanvraag
● Dekking bij afgelasting van het evenement door een grotere dan
vooraf overeengekomen hoeveelheid regen.
● Deze module kan alleen in combinatie met één of meer andere
modules worden gesloten.
per deelnemer € 0,15
minimumpremie: € 50,eigen risico per gebeurtenis: € 125,Verzekerd bedrag € 500.000,- per evenement.
Bij sport- en dansevenementen, evenementen met gevaar
verhogende elementen en evenementen die langer duren dan
3 dagen premie op aanvraag.

Aansprakelijkheid:

●
●

Ongevallen:

bij overlijden

bij blijvende
invaliditeit
€ 12.500,€ 25.000,-

premie per
persoon per dag
€ 0,20
Combinatie 1 € 2.500,€ 0,30
Combinatie 2 € 5.000,min.premie: € 25,● Maximale uitkering bedraagt: bij overlijden
€ 500.000,bij blijvende invaliditeit € 1.000.000,Objecten:
●

●

richtpremie:
5‰ van het verzekerd bedrag
Dekking bij schade door brand, ontploffing en kortsluiting, diefstal
na braak en storm.
Voor diefstal na braak aan een tent wordt alleen uitkering verleend
als de tent permanent wordt bewaakt.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Dit aanvraagformulier is van toepassing voor standaard evenementen. Voor bepaalde evenementen kan aanvullende informatie worden gevraagd.
Naam verzekeringsadviseur

agentennummer

1 Verzekeringnemer
naam en voorletters

geboortedatum

straat

huisnummer

postcode

plaats

m v

aard van het bedrijf

bank-/gironummer

telefoonnummer

nationaliteit

naam contactpersoon
2 Te verzekeren evenement (graag ontvangen wij een programmaboekje)
 huwelijk
 121/2
 25
 40
 50 jarige bruiloft
 jubileum
 (familie)feest
 diner
 personeels-/bedrijfsfeest
 tentoonstelling
 conferentie
 anders, te weten:
Ingangsdatum evenement
Waar vindt het evenement plaats?
Hoeveel bezoekers worden verwacht?
Wat is het kostenbudget?

einddatum evenement

€

3 Gewenste dekking
 Niet doorgaan van evenement
 Niet verschijnen van verzekerde personen
 Regen
 Ongevallen
 Objecten
 Aansprakelijkheid

A invullen
B invullen
C invullen
D invullen
E invullen
 ja

 nee

A Niet doorgaan van het evenement
Welke kosten zijn tevergeefs gemaakt of zijn nog verschuldigd als het evenement niet doorgaat?
B Niet verschijnen van verzekerde personen
naam
geboortedatum
naam
geboortedatum
naam
geboortedatum
 ja
Zijn deze personen lichamelijk en geestelijk gezond?
C Niet doorgaan ten gevolge van regen
Voor welke tijdsduur:
datum/dagen
Bij welke hoeveelheid regen:
aantal millimeters

€

 nee, graag toelichten

van

uur

tot

uur
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DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN
gasten/deelnemers

organisatoren/medewerkers

Welke werkzaamheden worden verricht?
Wordt er door de te verzekeren personen met risicoverhogende apparatuur, gereedschappen e.d. gewerkt?
 nee
 ja, te weten
Welke combinatie dient verzekerd te worden:
overlijden € 2.500,blijvende invaliditeit € 12.500, combinatie 2
overlijden € 5.000,blijvende invaliditeit € 25.000, combinatie 1

E Objecten
Opgave van te verzekeren objecten
Welk verzekerd bedrag wordt gewenst? €
Waar wordt het evenement gehouden?
 in gebouw
 in tent
 buiten gebouw
Welke preventieve maatregelen zijn er genomen tegen bijvoorbeeld brand, diefstal, waterschade etc.?
Is er permanente bewaking?

 nee

 ja, door

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan
de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan ook
verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier.
Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen van de
Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

EVENEMENTEN
VERZEKERING

 anders, te weten:

 anders, te weten:

4 Schade
Is er eerder sprake geweest van het niet doorgaan van een evenement?
 nee
 ja, soort evenement
Wat was de schade-oorzaak?

Wat was het schadebedrag €

Let op! Vraag 5 volledig invullen.
5 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn, zoals een strafrechtelijke veroordeling binnen
de afgelopen 8 jaar van verzekeringnemer en andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze verzekering?
 nee
 ja, graag toelichten

Uw verzekeringsadviseur.

De ondergetekende verklaart dat:
-- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar
en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.
- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg
hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer / contactpersoon

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het
aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338777.
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
610-121 01-02

Plezier verzekerd

Plezier verzekerd

