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Evenementenverzekering
Verzekeringsmakelaar pleit voor nauwe samenwerking in de evenementenbranche

‘Elk event kent zijn eigen risico’s’
Een onvoorziene windhoos op Pukkelpop. Een vlotongeluk met dodelijke afloop tijdens een
bedrijfsuitje van Kruidvat. Een op hol geslagen paard op een lokale braderie. Artieste die door
ziekte haar concertreeks cancelt. Een medewerker die tijdens de opbouw van een event over
een blootliggende kabel struikelt. Voorbeelden van evenement gerelateerde schades waar
een belangrijke rol was weggelegd voor de verzekering. In gesprek met Michiel Bredius,
commercieel directeur van Verzekeringsmakelaar Klap b.v.
Elk evenement kent zijn eigen risico’s en aandachtspunten. Naast het weer is het ook belangrijk wat de doelgroep is. Het speelt een grote rol of het event zich toespitst op een B2E-, B2B- of
B2C-publiek. Een bedrijfsuitje vraagt een andere verzekeringsdekking dan een lokale braderie
of een popconcert. Neem het voorbeeld van zangeres Anouk. Zij kon door stemproblemen haar
geplande optredens voor Symphonica in Rosso niet op de afgesproken momenten uitvoeren.
Dat valt onder de non appearence dekking. “Buiten het feit dat dit voor vele partijen - van
artiest, tot publiek en toeleveranciers - vervelend was, was dit een goed voorbeeld waarbij in
feite één partij - de organisator - de juiste evenementenverzekering had.”

Professionalisering van de branche
De Nederlandse evenementenbranche is de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd. Een
verscherpte wetgeving, een groeiend aantal keurmerken en steeds meer gekwalificeerde toeleveranciers spelen daarbij een rol. Inclusief het afsluiten van een goede verzekering.
“Het bewustwordingsproces over het belang van een goede verzekering is sterk toegenomen.
Toch gebeurt het nog te vaak dat we een week voor een event worden gebeld met de vraag
‘Kunnen we nog een verzekering afsluiten?’ De echte grote spelers of de professionele bureaus

hebben het controleren van de verzekering
al in hun stappenplan opgenomen, maar
het MKB kan nog sprongen maken. Denk

Specialist in Evenementenverzekeringen

hierbij aan de relatief kleinere festivals of

Klap Evenementenverzekeringen, is specialist in het verzekeren van festivals/pu-

evenementen”, aldus Bredius.

blieksevenementen. Klap adviseert al vele jaren bedrijven actief in de evenemen-

“Nog te vaak wordt er gehandeld vanuit

tenbranche (leveranciers, evenementenbureaus, opdrachtgevers). Waar in het

de gedachte ‘ach, wat kan er nu misgaan?’

verleden het zwaartepunt lag op publieksevenementen, groeit het bedrijf nu ook

Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers. Wat

sterk in alle andere evenementen.

als zo iemand tijdens de opbouw van een

Door jarenlange ervaring in de publieksevenementen heeft Klap ook veel ervaring

evenement geblesseerd raakt en blijvend

opgedaan in het schadetraject. Alle soorten schades zijn voorbijgekomen - zoals

letsel oploopt?”

aansprakelijkheid, ongevallen, onkosten, non appearance, slecht weer . Hiervoor
beschikt Klap over een goed schadetraject met vaste experts. Tevens biedt Klap ook

Gecertificeerde toeleveranciers

de mogelijkheid aan om het strafrecht mee te verzekeren.

De professionalisering van de branche heeft
er voor gezorgd dat premies omlaag kun-
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nis up-to-date? Ga hier niet automatisch van uit, zoek dit grondig uit vóór ieder evenement.”
Klap kan op korte termijn handelen, maar het is in meerdere opzichten prettig als er eerder in
het proces over de verzekeringen wordt nagedacht. “Het scheelt in de premie, maar wij kunnen
onze kundige blik ook werpen op de voorbereidingsfase van een event.”
Klap werkt samen met deskundigen om de opdrachtgevers een gedegen advies te geven. Experts die ieder op hun eigen terrein kundig zijn. Denk aan weerkundigen of experts die verstand hebben van de kwaliteitseisen van de diverse materialen zoals podia en tentdoeken.
nen. Een evenement dat werkt met profes-

“Het weer is een heel belangrijke factor bij een evenement. Soms zelfs bepalend. Enorme re-

sionele toeleveranciers die bij een branche-

genval, een dik pak sneeuw op een concertzaal, code rood van het KNMI, extreme hitte…. Het

vereniging zijn aangesloten, mag er vanuit

zijn factoren waar vooraf over nagedacht moet zijn.”

gaan dat deze partijen goed verzekerd zijn.
Evenementen die samenwerken met ge-

Bredius is zelf geen onbekende in de evenementenbranche. Sinds 2008 zit hij in het bestuur

certificeerde toeleveranciers kunnen bij

van de Stichting Sail Amsterdam. Ook heeft hij vele jaren in het bestuur van MKB Amsterdam

Klap een gunstige premie krijgen. Bredius:

gezeten. Hierdoor heeft hij vele evenementen georganiseerd. Waardoor hij ook kennis van bin-

“Check dit wel voordat je een samenwer-

nenuit heeft over de processen en het krachtenveld (gemeente, opdrachtgever, organisatiebu-

king aangaat. Is het verzekeringscertificaat

reau, leverancier, politie) in deze branche. “Ik weet uit ervaring waar je allemaal tegenaan kunt

nog actueel? Zijn ze qua materiaal en ken-

lopen bij het organiseren van een event. Mensen denken vaak meteen heel groot in termen
van: noodweer, brand, instorten van een gebouw… Dat is zeker belangrijk, maar soms schuilt
een ongeluk in iets heel onschuldigs. In een leuk idee wat iemand roept tijdens een brain-

Checklist voorafgaand aan event

stormsessie voorafgaand aan een event of bedrijfsuitje. ‘Zullen we samples uitdelen aan het

• Checklist: bij elke evenement moet

publiek, met alle gevolgen van dien?’ of ‘Is het niet leuk als we met het hele team gaan para-

de evenementenverzekering op de

chutespringen?’ Het Kruidvatuitje van 2007 is daar een voorbeeld van. Een initiatief om aan

checklist staan.

teambuilding te doen kende een dramatische wending. Op het persoonlijke vlak, maar ook uit

• Brancheverenigingen: Leden vol-

verzekeringsoogpunt. Er moest een rechter aan te pas komen.”

doen in de regel aan kwaliteitseisen, voorwaarden e.d.

Lidmaatschap

• Toeleveranciers: Doe zaken met pro-

Klap is lid van de Vereniging van Evenementenmakers (VvEM) en partner van het Genootschap

fessionele toeleveranciers en vraag

van Eventmanagers (GvE) en Freelance Events Professionals (FEP). Sinds kort is Klap ook prefer-

naar hun verzekeringsdekking van

red supplier voor de verzekeringen voor de leden van branchevereniging IDEA. “Mede door deze

het huidige verzekeringsjaar.

samenwerkingen kunnen wij onze kennis van deze markt verder versterken en hiermee onze

• Uitgangspunt is en blijft: De op-

klanten nog beter van dienst zijn. Want het is onze taak om organisatoren van evenementen te

drachtgever behoeden voor schade.

informeren over de mogelijke risico’s en de verzekeringsmogelijkheden en hun opdrachtgevers

• Vergunningen: Gemeenten worden

te behoeden van ellende!”

steeds kritischer bij het verlenen
van vergunningen, risico-beperkende maatregelen moeten genomen
worden. Op zich een goede zaak,
maar het moet niet een evenement
tegenhouden. De verwachting is
dat gemeenten ook steeds vaker de
verzekeringsvraag zullen stellen
of het evenement afdoende verzekerd is.
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