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Over de Collectieve 
Evenementenverzekering 
Gemeenten
U bent trots op alle evenementen die in uw 
gemeente worden georganiseerd … 
Een muziekfestival, sportdag, markt of een groot 
feest. Clubs en verenigingen organiseren ieder jaar 
allerlei evenementen in uw gemeente. Zij doen er alles 
aan om het evenement goed te laten verlopen.  
Maar natuurlijk kan er iets mis gaan.  
Een springkussen dat lek raakt. Problemen tijdens de 
opbouw van een attractie. Of erger: iemand struikelt 
over een bundel snoeren en breekt zijn arm omdat hij 
ongelukkig terechtkomt. Vervelend!

… u zorgt dat iedereen goed verzekerd is!
Als gemeente wilt u dat bezoekers veilig zijn.  
En dat organisators verzekerd zijn als er iets gebeurt. 
VNG Verzekeringen biedt samen met Centraal Beheer 
de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten.

De Collectieve Evenementenverzekering 
Gemeenten biedt een secundaire dekking         
Gebeurt er iets tijdens een evenement? En is 
er een andere verzekering dan de Collectieve 
Evenementenverzekering Gemeenten waarop de 
organisator schade kan melden? Dan gaat die andere 
verzekering voor. Dat wordt bedoeld met ‘secundaire 
dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die 
andere verzekering geregeld is. Die secundaire 
dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor 
de ongevallenverzekering.
 

U verzekert in 1 keer alle evenementen binnen 
de gemeente 
Tot 2.500 bezoekers per dag. De evenementen 
moeten een maatschappelijk belang hebben.  
Denk aan evenementen op Koningsdag.  
Of de intocht van Sinterklaas. De verzekering biedt 
een dekking voor aansprakelijkheid, materiaal, 
ongevallen, kasgeld, persoonlijke eigendommen 
en rechtsbijstand. De dekkingen zijn in rubrieken 
onderverdeeld. U kiest zelf welke rubrieken u wilt 
afnemen. 
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 Uw voordelen op een rij!

  Alle evenementen met maximaal 2.500 bezoekers per dag zijn in  
1 keer verzekerd.

  Komen er meer mensen? Dan houden we het bezoekersaantal aan dat voor de 
vergunning is gemeld.

 U heeft geen eigen risico!
 

 De verzekering sluit direct aan op de VNG Vrijwilligersverzekering
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Hiervoor bent u verzekerd 

Verzekering Dekking

Aansprakelijkheid voor de organisator € 2.500.000,- per aanspraak. 
Met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar voor alle evenementen. 

Materiaaldekking € 5.000,- per aanspraak.  
Met een maximum van € 10.000,- per evenement. 

Ongevallenverzekering medewerkers € 12.500,- bij overlijden.
€ 25.000,- bij blijvende invaliditeit.
€ 1.000,- per gebeurtenis voor geneeskundige kosten.
€ 2.500,- per gebeurtenis voor psychische hulpverlening na agressie. 

Kasgeld € 2.500,- per evenement.

Persoonlijke eigendommen 
medewerkers

€ 5.000,- per gebeurtenis.  
Met een maximum van € 10.000,- per evenement.

Voor de volgende kostbaarheden maximaal per gebeurtenis:
• computerapparatuur  € 1.500,-
• fiets	 	 	 €	 	750,-
• horloges €  250,-
•  beeld-/geluidsapparatuur, (zonnen)bril/set contactlenzen,  

gehoorapparaten, sieraden of kunstmatige gebitselementen  €  500,-

Rechtsbijstand voor medewerkers •  Verzekerd bedrag rechtsbijstand: bij strafrecht € 40.000,- als maximum voor  
alle aanspraken voor het evenement samen. 

• Bij verhaalsrechtsbijstand: geen maximum. 

Ook tijdens opbouw en afbouw bent u verzekerd
Groot of klein. Elk evenement moet worden 
opgebouwd en afgebouwd. Ook daar kan iets 
mis gaan. Het is dan wel zo prettig dat u ook dan 
verzekerd bent. U bent ook verzekerd tijdens:
• voorbereidingen die nodig zijn voor het evenement.
• het evenement zelf.
• het opbouwen en afbouwen van het evenement. 

Soms bent u niet verzekerd
U bent niet verzekerd voor evenementen zoals:
• evenementen met méér dan 2.500 bezoekers  

per dag.
• protestacties en manifestaties.
• evenementen waarvoor een vergunning is 

afgewezen of niet is aangevraagd. Terwijl deze 
vergunning wel nodig is.

• gemotoriseerde snelheidswedstrijden.
• dancefeesten.

Wilt u precies weten wat is verzekerd? Lees dan de 
polisvoorwaarden op centraalbeheer.nl.

http://www.centraalbeheer.nl
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Van standaard naar maatwerk
Misschien wilt u extra risico’s meeverzekeren voor een 

speciaal evenement. Daar hebben we rekening mee 

gehouden. U kiest dan voor de Evenementenverzekering 

Maatwerk. Deze stellen we samen met u  of samen met 

u en de organisator samen. U kunt dan bijvoorbeeld de 

volgende risico’s meeverzekeren: 

• Onkosten: als u een evenement eerder moet 
stoppen, afzeggen of verplaatsen. Bijvoorbeeld 
door extreem slecht weer. 

• Vernieling: als u schade kan hebben in een 
gehuurd pand. Denk aan hogere verzekerde 
bedragen voor bijvoorbeeld materialen.

Standaard: de Collectieve 
Evenementenverzekering Gemeenten
Voor evenementen:  
•   met maximaal 2.500 bezoekers per dag.
•    met een maatschappelijk karakter.  

Zoals de intocht van Sinterklaas.
•    zonder extra risico’s.

Maatwerk: de Evenementenverzekering 
Maatwerk
Voor evenementen: 
•   met meer dan 2.500 bezoekers per dag.
•    met een bijzonder karakter.  

Zoals gemotoriseerde snelheidswedstrijden, 
dancefeesten en bedrijfsevenementen. 

 
Tip!  De plaatselijke markt is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een prachtig festival. Fijn! Maar 
past het evenement nog onder de Collectieve 
Evenementenverzekering Gemeenten? Vraag 
het gerust even bij ons na. Als dat nodig is, 
maken we met plezier een voorstel voor een 
Evenementenverzekering op maat voor u!
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U kunt rekenen op extra service

Als iemand gewond raakt … 
Bij een evenement kan er van alles mis gaan.  
Een muziekinstallatie die niet goed werkt. Een tentzeil 
dat kapot scheurt. Heel vervelend, maar er is altijd 
een oplossing. Erger is een ongeval waarbij iemand 
gewond raakt. U wilt dan zo snel mogelijk hulp. 
Wie aansprakelijk is en of de schade wel of niet is 
verzekerd, komt later. 

… zorgen wij voor extra hulp
Wij bekijken op zo’n moment graag welke extra hulp 
nodig is. Denk aan huishoudelijke hulp, vervoer, 
kinderopvang, traumazorg of zorgbemiddeling.  
We vertellen u graag meer over deze extra service.

U regelt schade in 3 stappen
1.    U kijkt of de schade verzekerd is binnen de 

Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten. 
Ja? Dan meldt u de schade bij ons. Dat doet u 
online. Snel en makkelijk!

2.    Een schadebehandelaar neemt de schade in 
behandeling. Hij neemt contact met u op.  
De schade regelt hij direct met de benadeelde.

3.    Tussentijds informeren wij u over de behandeling 
van	de	schade.	Na	afloop	hoort	u	van	ons	hoe	wij	
de schade hebben geregeld. 



   
 

 
   

  § 

06 
Veelgestelde vragen
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Wat is een evenement?
Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde 
gebeurtenis, (openlucht) manifestatie, (thema)dag of 
week. Meestal is het evenement openbaar, maar een 
evenement kan ook besloten zijn.

Welke evenementen zijn verzekerd? 
Met de Collectieve Evenementenverzekering 
Gemeenten:
Alle evenementen tot 2.500 bezoekers per dag.  
De evenementen hebben een maatschappelijk 
karakter.

Met de Evenementenverzekering Maatwerk:
Evenementen met meer dan 2.500 bezoekers per dag. 
En evenementen met een bijzonder karakter.  
Zoals gemotoriseerde snelheidswedstrijden, 
dancefeesten en bedrijfsevenementen.

Soms bent u niet verzekerd
U bent niet verzekerd voor evenementen waarvoor 
een vergunning is afgewezen of niet is aangevraagd. 
Terwijl deze vergunning wel nodig is.

Moet de vergunninghouder zich aanmelden voor 
de verzekering?
Nee, dat is niet nodig. 

Een bezoeker van een dorpsevenement struikelt 
over een elektriciteitskabel. Hij raakt zwaar 
gewond. Is dit verzekerd? 
Ja, dit is verzekerd onder de module 
‘Aansprakelijkheid’ van de Collectieve 
Evenementenverzekering Gemeenten. Heeft u  
de schade gemeld? Dan beoordelen wij of uw 
gemeente ook echt aansprakelijk is. In dat geval 
betalen we de schade. 

Onze gemeente vindt de verzekerde bedragen 
niet hoog genoeg. Wat nu?
Geen probleem! Binnen de verzekering kunt u kiezen 
voor hogere verzekerde bedragen.

Een inwoner organiseert een evenement met 
500 bezoekers. Moeten we dit evenement 
aanmelden voor de verzekering?
Nee. Heeft uw gemeente de Collectieve 
Evenementenverzekering Gemeenten gesloten?  
Dan is dit evenement automatisch verzekerd.  
U hoeft het niet apart te melden. 

Onze gemeente organiseert een evenement met 
meer dan 2.500 bezoekers. Wat nu? 
Neem even contact met ons op. We bekijken dan 
graag samen met u hoe we dit evenement kunnen 
verzekeren.	En	u	krijgt	een	offerte	op	maat	van	ons!	
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Goed om te weten

Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij	bieden	verzekeringen	en	andere	financiële	
diensten aan. We verkopen onze producten en 
oplossingen zonder tussenpersonen aan onze 
klanten. Zo bent u goed verzekerd op de manier  
die bij u past. 
 
We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen 
N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar 
van Nederland. 

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 
en de AFM onder nummer 12000606.

Het kantooradres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20
7333	NP		Apeldoorn

centraalbeheer.nl

Uw privacy - waarom vragen wij om uw 
gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens 
als	u	bij	ons	een	verzekering	of	financiële	dienst	
aanvraagt. 

We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep 
om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. 
Ook geven we u informatie over producten en 
diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?
We gebruiken uw gegevens daarnaast:
• om ons bestand van relaties te beheren.
• om fraude te voorkomen en te bestrijden.
• om statistisch onderzoek te doen.
• om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we 
ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals 
bijvoorbeeld:
• de Wet bescherming Persoonsgegevens.
• de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële	Instellingen.

• de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Zorgverzekeraars.

Krijgt u liever geen informatie over onze 
producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?  
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 9150
7300	HZ		Apeldoorn

Of vul het webformulier op onze site in: 
centraalbeheer.nl/webformulier-zakelijk.

http://www.centraalbeheer.nl
http://www.centraalbeheer.nl/webformulier-zakelijk
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Over de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten  
opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in  
Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van 
de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland 
werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet 
heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. 
Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude 
voorkomen.

Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl. 
Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens 
omgaat.

Bent u het niet met ons eens? 
Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We 
willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. 

Heeft u een klacht? 
• Neem contact op met de afdeling waar u niet 

tevreden over bent
• Stuur ons een e-mail. Dat kan op 

centraalbeheer.nl (klacht doorgeven)
• Stuur ons een brief. Ons adres is: 

Centraal Beheer  
Klachtenbureau 
Postbus 9150  
7300	HZ		Apeldoorn

Voor	deze	financiële	dienst	geldt	het	Nederlands	
recht.

Staan er fouten in deze brochure?
Wij hebben de informatie in deze brochure met veel 
zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt 
en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een 
fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen van die fout. 

Maken wij een nieuwe brochure? 
Wij maken regelmatig nieuwe brochures.  
Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats 
van de oude brochures.

Staat er iets anders in de polisvoorwaarden?
Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de 
polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in 
deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden.

http://www.stichtingcis.nl
http://www.centraalbeheer.nl


Contact met Apeldoorn?

centraalbeheer.nl/zakelijk  

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.
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