Evenementenverzekering
Maatwerk
Goed verzekerd van start

Evenementenverzekering
Maatwerk
U organiseert een groots evenement …
Uw bedrijf bestaat 5 jaar. U organiseert een

U stelt uw Evenementenverzekering Maatwerk
zelf samen

muziekfestival. U houdt een sportdag, markt of een

U verzekert 1 speciaal evenement of

groot feest. U doet er alles aan om het evenement

bedrijfsevenementen. We kijken samen met u wat

goed te laten verlopen. Maar natuurlijk kan er iets

u wel en niet verzekert. Zoals:

mis gaan. Een springkussen dat lek raakt. Problemen

• aansprakelijkheid

tijdens de opbouw van een attractie.. Of erger:

• materiaal van anderen

iemand struikelt over een bundel snoeren en breekt

• persoonlijke eigendommen

zijn arm omdat hij ongelukkig terechtkomt. Vervelend!

• kasgeld
• rechtsbijstand

… u zorgt dat u goed verzekerd bent!

• vernieling

Schade kunt u niet altijd voorkomen. Maar u kunt zich

• ongevallen

wel verzekeren tegen de kosten van schade. Dat doet

• onkosten

u met onze Evenementenverzekering Maatwerk.
Daarnaast kunt u kiezen voor bijvoorbeeld hogere
verzekerde bedragen.

U betaalt alleen voor wat u verzekert
U zorgt ervoor dat de Evenementenverzekering
Maatwerk past bij uw evenement. We stellen

Ook tijdens opbouw en afbouw bent u verzekerd

u hiervoor een aantal vragen. Zoals: waarom

Groot of klein. Elk evenement moet u opbouwen

organiseert u het evenement? Wat maakt het

en afbouwen. Ook daar kan iets mis gaan. Het is

evenement zo bijzonder? Hoeveel deelnemers zijn er?

dan wel zo prettig dat u ook dan verzekerd bent.

En hoeveel bezoekers verwacht u? Zo krijgen wij een

Met de Evenementenverzekering Maatwerk bent u

goed beeld van het evenement. En van de risico’s die

ook verzekerd tijdens:

u kunt lopen. Alleen díe risico’s verzekert u!

• voorbereidingen die nodig zijn voor het evenement.
• het evenement zelf.
• het opbouwen en afbouwen van het evenement.

Wij kijken naar de volgende risico’s
• Bent u als organisator aansprakelijk voor risico’s?
• Heeft u een ongevallenverzekering voor

Soms bent u niet verzekerd
U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen

medewerkers nodig?
• Hoeveel kasgeld is er?

vergunning heeft gekregen voor het evenement.

• Hoe zijn de persoonlijke spullen van werknemers

Of u heeft geen vergunning aangevraagd. Terwijl u
wel een vergunning nodig heeft.

beschermd?
• Hebben werknemers rechtsbijstand nodig?
• Hoe hoog zijn de verzekerde bedragen?

Wilt u precies weten wat is verzekerd? Lees dan de

• Wat wilt u verder meeverzekeren? Denk aan

polisvoorwaarden op centraalbeheer.nl.

vernieling van een gehuurd pand. Of kosten als
u het evenement moet afzeggen.
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Uw voordelen op een rij!
	U stelt uw eigen verzekering samen
	U betaalt dus ook alleen voor wat u verzekert.

U bepaalt zelf uw eigen risico
	Dat doet u in overleg met ons. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie.
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.
U kunt bij ons financiële producten en
diensten afsluiten

Staan er fouten in deze brochure?

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar

spaarrekeningen en beleggingsproducten.

er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet

Rechtstreeks en via adviseurs die met ons

aansprakelijk voor eventuele gevolgen van

samenwerken.

die fout.

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Centraal Beheer is een merk van Achmea

Uw en onze rechten en plichten staan in de

Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.

productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan

Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.

in de productvoorwaarden? Dan gelden de

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij

productvoorwaarden.

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig

de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410
en de AFM onder nummer 12000606.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

Uw gegevens in vertrouwde handen

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo

Sluit u een verzekering of financiële dienst af?

goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie

Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

en ons klachtenformulier op

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook

telefoonnummer en bankrekeningnummer.

een brief sturen naar: Centraal Beheer

Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

Klachtenbureau, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Neem dan contact op met het Klachteninstituut

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?

Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer

Kijk dan in ons Privacy Statement op

U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief

centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

sturen naar: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

informatie en een klachtenformulier op kifid.nl.

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken
tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

Meer informatie over Centraal Beheer

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

een brief naar: Centraal Beheer Relatiebeheer,

onze producten en onze gegevens op

Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

centraalbeheer.nl.
Het adres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn
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Contact met Apeldoorn?
Stuur een e-mail
overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl
Stuur een brief
Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 7793
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.
Wij helpen u graag verder.

26071 18.01

centraalbeheer.nl/zakelijk

