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WG Verzekeringsafspraken Bruiloft Verzekering

Leeswijzer Bruiloft Verzekering
Wat vindt u waar?
U heeft bij ons de Bruiloft Verzekering afgesloten. In deze verzekeringsafspraken leest u waar u wel
en niet voor verzekerd bent. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten. Het is voor u en ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij raden u
aan deze goed door te lezen.
Algemene afspraken
De Algemene afspraken Schadeverzekeringen gelden voor alle verzekeringen die op uw polis staan.
We maken bijvoorbeeld afspraken over het begin en einde van uw verzekering. Over hoe u de
verzekering kunt stoppen. Over de premie die u betaalt en hoe u die betaalt. En over hoe wij uw
gegevens mogen gebruiken.
Verzekeringsafspraken
De verzekeringsafspraken Bruiloft Verzekering geven de dekkingen weer waarvoor u bent verzekerd.
Dit staat ook op uw polis. Deze afspraken zijn een aanvulling op onze Algemene afspraken
Schadeverzekeringen.
•
•

U leest wat er gebeurt als u schade heeft. Wanneer krijgt u wel een vergoeding en wanneer
niet? En wat u moet doen als u schade heeft.
Bij deze verzekering hoort ook een begrippenlijst, waarin we uitleg geven over de begrippen die
in de afspraken worden gebruikt. De eerste keer dat een begrip wordt gebruikt, dat we u graag
willen uitleggen, is het woord onderstreept. U vindt de begrippenlijst onderaan de algemene‐ en
verzekeringsafspraken.

De verzekeringsnemer heeft de verzekering afgesloten.
Als wij in de afspraken hebben over “u” of “uw”, dan bedoelen wij alle personen die op basis van
deze verzekering zijn verzekerd. Dit staat op het polisblad.
Als wij in de afspraken hebben over “wij” of “ons”, dan bedoelen wij Woongarant Volmacht B.V. en
verzekeraar Anker Insurance Company n.v die wij vertegenwoordigen.
Met de Bruiloft Verzekering van Woongarant Volmacht B.V. is de “mooiste dag van uw leven” goed
verzekerd. Hieronder leest u wat u moet doen als u schade heeft, als u hulp nodig heeft of onkosten
moet maken.
Hoe meldt u een schade?
Is er schade ontstaan tijdens uw bruiloft of is uw bruiloft niet doorgegaan? Meld dit dan met behulp
van het schadeformulier bij uw verzekeringsadviseur. Voor een snelle schadeafhandeling vragen wij u
de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes,
verklaringen en/of andere bewijzen mee te sturen.
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Reparatie of diefstal?
Wilt u een schade laten repareren? Of is er iets tijdens uw bruiloft gestolen? Dan kunt u ook contact
opnemen met uw verzekeringsadviseur. Doe bij diefstal ook direct aangifte bij de politie in de plaats
waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste
mogelijkheid die u heeft.
Wilt u een verandering doorgeven? Of heeft u nog vragen over de verzekering?
Neem dan contact op met uw adviseur van De Hypotheker. Hij helpt u graag verder.
Wij wensen u een prachtige dag!
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Verzekeringsafspraken Bruiloft Verzekering
Deze afspraken horen bij de Bruiloft Verzekering van Woongarant Volmacht B.V. Deze verzekering
geldt alleen als deze op uw polisblad staat vermeld. De verzekering heeft de volgende dekkingen:
• Niet doorgaan bruiloft
• Niet verschijnen van personen
• Bruidskleding en cadeaus
Het is voor u en voor ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij raden u aan
deze goed door te lezen.
1.
1.1

1.2

1.3

Algemeen
Wie zijn wij?
Wij zijn Woongarant Volmacht en treden op als gevolmachtigde van Anker Insurance
Company n.v.
Wie is de verzekeringnemer?
Dat is de persoon die de verzekering heeft afgesloten. Dit staat op uw polisblad vermeld. De
verzekeringnemer: dat bent u.
Wie zijn verzekerd?
• het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun
ouders;
• kinderen van het bruidspaar en hun partners;
• broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen van het
bruidspaar;
• ooms en tantes van het bruidspaar en hun partners;
• kinderen van broers en zusters van het bruidspaar;
• de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en
getuigen (deze staan op het polisblad vermeld),
• alsmede hun echtgenote(n)/partner(s) en weddingplanner als deze de rol van
ceremoniemeester vervult.
Ceremoniemeesters en getuigen van 81 jaar of ouder zijn niet verzekerd.

1.4
1.5

Voor de dekking Bruidskleding en cadeaus is alleen het bruidspaar verzekerd.
Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig binnen de plaats en/of het gebied dat op uw polis genoemd wordt.
Welke vergoedingen dekken wij niet?
Er zijn een aantal gebeurtenissen waarvoor wij geen dekking verlenen. Deze staan in de
Algemene afspraken Schadeverzekeringen, afspraak 22 “Wat is niet verzekerd”.
Voor de Bruiloft Verzekering zijn ook de volgende gebeurtenissen niet gedekt:
• Misdrijf
Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl u een misdrijf pleegt. Of meedoet aan
een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen.
• Alcohol en drugs
Wij vergoeden geen schade die ontstaat doordat u of een andere verzekerde onder
invloed bent van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.
• Niet voldoen aan verplichtingen
Wij vergoeden geen kosten en/of schade als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Uw
verplichtingen staan in afspraak 6.
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Terugvorderen uitkeringen
Uitkeringen die wij gedaan hebben zullen wij dan terugvorderen.
2.

2.1

2.2

Dekking Niet doorgaan Bruiloft
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij Woongarant
Volmacht heeft afgesloten.
Dekking
De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens
de looptijd van uw verzekering.
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de bruiloft door omstandigheden
waar u niets aan kunt doen en tegen uw wil:
• niet door kan gaan;
• moet worden uitgesteld;
• voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
• moet worden onderbroken.
Wat zijn de vergoedingen?
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen, uitstellen of onderbreken van de
bruiloft. U ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit verminderen
wij met eventuele besparingen (zoals terug te ontvangen betalingen wanneer binnen een
bepaalde afgesproken termijn iets is geannuleerd).
Onder kosten verstaan we de kosten die u heeft als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van
geluids‐ en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen,
het loon van artiesten en bar‐ en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van
gasten en apparatuur.
De bruiloft gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden
wij maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat:
• voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet
besluiten om de bruiloft niet door te laten gaan;
• voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat deze begonnen is, maar vóórdat deze
oorspronkelijk zou eindigen? Dan vergoeden wij:
• de kosten als deze betrekking hebben op de resterende duur van de bruiloft.
De bruiloft moet uitgesteld worden
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij:
• de kosten die te maken hebben met het uitstellen van de bruiloft;
• de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer door te laten gaan.
De bruiloft moet onderbroken worden
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij:
• de kosten die te maken hebben met het onderbreken van de bruiloft;
• extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer door te laten gaan;
• kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft geduurd.
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2.3

Kosten voor schade
Wij vergoeden ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen. U krijgt hiervoor
maximaal het totale verzekerde bedrag dat op uw polis staat.
Wat vergoeden wij niet?
Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van de bruiloft als dit komt:
• doordat het bruidspaar, de bruid of bruidegom of (een van) de jubilarissen niet op de
bruiloft verschijnen;
• door problemen tussen u en organisatoren waardoor de bruiloft mogelijk niet doorgaat;
• door het weer. Behalve als het om een natuurramp gaat. Of als het weer zoveel schade
heeft veroorzaakt aan het gebouw waarin de bruiloft plaatsvindt, dat de bruiloft niet
door kan gaan;
• doordat vergunningen of toestemmingen, die vereist zijn door bevoegde autoriteiten en
die nodig zijn voor (delen van) de bruiloft, ontbreken;
• door het niet voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in de vergunningen of
toestemmingen;
• doordat partijen die bij de bruiloft betrokken zijn zich niet aan hun contract houden.
Behalve als het om overmacht gaat;
• door dreiging met aanslagen, zoals een bommelding.
Wij vergoeden geen extra kosten die moeten worden gemaakt door faillissement van u of de
mensen of de organisatie(s) die de bruiloft organiseren. De kosten die u al heeft betaald aan
de organisator vergoeden wij wel.

3.

3.1

3.2

Dekking Niet verschijnen van personen
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij Woongarant
Volmacht B.V. heeft afgesloten.
Dekking
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de bruiloft door ziekte, ongeval of
overlijden van één of meer van de verzekerde personen:
• niet door kan gaan;
• moet worden uitgesteld;
• voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
• moet worden onderbroken.
Wat zijn de vergoedingen?
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen, uitstellen of onderbreken van de
bruiloft. U ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit verminderen
wij met eventuele besparingen.
Onder kosten verstaan we de kosten die u heeft als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van
geluids‐ en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen,
het loon van artiesten en bar‐ en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van
gasten en apparatuur.
De bruiloft gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden
wij maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat:
• voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet
besluiten om de bruiloft niet door te laten gaan;
• voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.
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De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat het begonnen is, maar vóórdat het
oorspronkelijk zou eindigen? Dan vergoeden wij:
• de kosten als deze betrekking hebben op de resterende duur van de bruiloft.
De bruiloft moet uitgesteld worden
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij:
• kosten die te maken hebben met het uitstellen van de bruiloft;
• de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer op te starten.

3.3

4.

4.1

De bruiloft moet onderbroken worden
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij:
• de kosten die te maken hebben met het onderbreken van de bruiloft;
• de extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer op te starten;
• de kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft geduurd.
Wat vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding als personen niet op komen dagen vanwege:
• vermoeidheid of neurotische of psychische aandoeningen
• menstruatieklachten;
• geslachtsziekten, aids, drugs‐ of alcoholmisbruik;
• het verlies van de stem van beroepsmatig optredende zangers/zangeressen;
• Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een leverings‐ of onderhoudscontract
of een andere overeenkomst.
Dekking Bruidskleding en Cadeaus
Deze afspraken zijn altijd van toepassing als u een Bruiloft Verzekering bij Woongarant
Volmacht B.V. heeft afgesloten.
Dekking
U bent verzekerd voor schade aan bruidskleding of de in ontvangst genomen cadeaus door
alle van buitenkomende onheilen, voor zover deze onvoorzien en onverwacht zijn. Dit zijn
onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van de
bruidskleding of de cadeaus te maken hebben, zoals brand of stukvallen.
De bruidskleding en/of cadeaus bevinden zich binnen de plaats en/of het gebied dat op uw
polisblad wordt genoemd.
Er is dekking tijdens de periode die wordt vermeld op uw polisblad.

4.2

U bent verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw en/of ruimte. Ook
diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.
Wat zijn de vergoedingen?
Dekkingsoverzicht
25% van het verzekerd bedrag voor bruidskleding, gemaximeerd tot € 5.000,‐.
25% van het verzekerd bedrag voor de in ontvangst genomen cadeaus, gemaximeerd tot € 5.000,‐.
€ 50,‐ eigen risico per gebeurtenis voor brand, storm en inbraak.
Reparatie
Heeft u schade aan bruidskleding of cadeaus, maar is de schade te repareren? Dan
vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal de nieuwwaarde maar nooit meer dan het
verzekerde bedrag.
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Diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging
Zijn bruidskleding of cadeaus gestolen, vermist of onherstelbaar beschadigd? Dan vergoeden
wij de nieuwwaarde van de verzekerde goederen tot maximaal het verzekerde bedrag dat op
uw polis staat, verminderd met de waarde van eventuele restanten.

4.3

Eigen risico
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 50,‐ voor brand, storm en inbraak. Het eigen
risico is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken wij af van
de schadevergoeding.
Wat vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding bij:
• Noodreparaties
Wij vergoeden geen extra kosten die u maakt om iets sneller te vervangen of te
repareren. Of extra kosten voor het doen van een noodreparatie.
• Contract
Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een leverings‐ of onderhoudscontract
of een andere overeenkomst.
• Niet voldoen aan verplichtingen
Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet
bijvoorbeeld schade proberen te voorkomen of meewerken bij de behandeling van een
schade. Uw verplichtingen staan in afspraak 7.
• Onvoldoende zorg
U doet er alles aan te om te voorkomen dat uw spullen worden gestolen.
Ook is geld en geldwaardige papieren niet verzekerd (o.a. contant geld en waardebonnen).

5.

5.1

5.2

Hoe handelen wij uw schade af?
Wij stellen vast hoeveel schade u heeft met behulp van de gegevens die u ons geeft. Wij
vergoeden de schade en reparatiekosten naar Nederlandse maatstaven.
Externe schade expert
• Wij kunnen de schade laten vaststellen door een externe schade expert.
Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een schade expert
kiezen, die overleg moet hebben met onze schade expert. Als deze twee schade experts
het niet eens worden over het schadebedrag, benoemen zij samen een derde schade
expert. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast.
• De redelijke kosten van uw schade expert en van de eventuele derde schade expert
vergoeden wij.
Bij diefstal
Is uw bruidskleding en/of zijn uw cadeaus gestolen? U krijgt pas een schadevergoeding als u
de eigendom ervan en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt.
Worden uw bruidskleding en/of cadeaus teruggevonden? Dan mag u deze terugnemen. U
moet dan wel eerst de schadevergoeding die wij u betaald hebben aan ons terugbetalen. De
schade aan uw bruidskleding en/of cadeaus, die is ontstaan in de tijd dat uw bruidskleding
en/of cadeaus gestolen waren, wordt na vaststelling door een externe schade expert in
mindering gebracht op het bedrag dat u ons moet terugbetalen.
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5.3

Uitbetaling
• Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om
de schade te beoordelen.
• Alleen u heeft recht op vergoeding. Als u overlijdt dan hebben alleen uw wettige
erfgenamen, op vertoon van een akte van erfrecht, recht op vergoeding.

6.

Wat verwachten wij van u?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u
daardoor onze belangen, dan heeft u geen recht op een vergoeding.
Juiste en volledige gegevens opgeven en wijzigingen tijdig doorgeven
• Wij verwachten van u bij het aanvragen van de verzekering dat u de juiste en volledige
gegevens geeft. Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw polis niet kloppen? Dan
kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo
nodig passen wij uw premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw
verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.
• U dient wijzigingen die betrekking hebben op het verzekerde risico tijdig aan ons door te
geven. Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw verzekering dat wij moeten weten? Of
verandert er iets anders? Dan moet u ons dit direct laten weten. Ook hier geldt dat wij
dan zo nodig uw premie en/of de verzekeringsafspraken aanpassen of uw verzekering
beëindigen, eventueel met terugwerkende kracht.
• Gaat u in het buitenland wonen? Dan moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
stellen. Wij beëindigen dan de verzekering.
Schade voorkomen
U moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te beperken.
Aangifte doen
Bij schade door diefstal, vandalisme, doorrijden na een verkeersongeval of verlies van uw
verzekerde voorwerpen moet u direct aangifte doen bij de politie in de plaats waar de schade
plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste
mogelijkheid die u heeft. Het bewijs van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.
Schade melden
Meld uw schade zo snel mogelijk bij ons.
U moet bij elke schade altijd een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier
invullen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na de gebeurtenis.
Vergunningen voor bruiloft
U moet voor de bruiloft de benodigde vergunningen hebben en u aan de voorwaarden
houden die in de vergunningen staan vermeld.
Medewerking verlenen
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat:
• u aanwijzingen van ons of onze deskundigen opvolgt;
• u volledig meewerkt aan de behandeling van de schade en onderzoeken;
• u niets doet wat onze belangen schaadt;
• u ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen dat u recht heeft op vergoeding;
• u originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk stuurt naar ons of
naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld;
• u meewerkt als wij een schade op een ander willen verhalen;
• u ons de machtigingen verleent die wij nodig hebben om de schade te kunnen
behandelen.

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Zorg ervoor dat u bij een verzoek om vergoeding uw verzekeringsgegevens en rekeningen
voor ons beschikbaar heeft. Alle mededelingen en opmerkingen die u hierbij doet, helpen
ons om de schade beter vast te stellen en het recht op vergoeding beter te bepalen.
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7.

Begrippenlijst
De begrippenlijst hoort bij deze verzekeringsafspraken. In deze verzekeringsafspraken zijn
bepaalde woorden onderstreept. U kunt hieronder lezen wat deze woorden betekenen.
Woongarant Volmacht B.V.
Woongarant Volmacht B.V., tevens handelend onder de naam Woongarant, treedt op als
gevolmachtigde van Anker Insurance Company n.v.
Anker Insurance Company n.v., kantoorhoudende te Groningen, aan de Paterswoldseweg
812, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000661 en
heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB).
Woongarant Volmacht is gevestigd te Wognum aan het Raadhuisplein 1B (postadres: Postbus
30, 1687 ZG Wognum). De volmacht van Woongarant Volmacht B.V. is bij de AFM
geregistreerd onder nummer 12017626. U kunt meer informatie over ons opvragen via
www.afm.nl en www.dnb.nl.
Bruiloft
De viering van een huwelijkssluiting of van een jubileum daarvan.
Deskundige
Een deskundige die is aangesloten bij een erkende expertiseorganisatie.
Externe schade expert
Dit is een deskundig persoon in een bepaald vakgebied, in dit geval op het gebied van
vaststellen van schades. Een externe expert is iemand die wij inschakelen van een ander
bedrijf.
Gebeurtenis
Elk voorval binnen de geldigheidsduur van de verzekering waardoor schade ontstaat.
Huwelijk
Onder huwelijk wordt verstaan:
• De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand.
• De kerkelijke inzegening van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
• De viering van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
• Een jubileum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Nieuwwaarde
Het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit als het
oude voorwerp te kopen.
Schade
Schade door een verzekerde gebeurtenis.
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