reglement vecta garantiefonds
vect a ve re n i g i n g va n o rg a n i s a t o re n vo o r eve n e m e n t e n , c o n c e r t e n e n t h e a t e ra c t i v i t e i t e n
Het reglement waarin de voorwaarden zijn vermeld waaronder de Opdrachtgever van de leden van de Vereniging
van organisatoren voor evenementen, concerten en theateractiviteiten, VECTA, gebruik kan maken van de door de
Stichting VECTA Garantiefonds als verzekeringnemer gesloten verzekeringsovereenkomst ter dekking van met een
productieovereenkomst samenhangende risico’s. Dit reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Gooi- en Eemland onder nummer 41194260.
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ARTIKEL 1 DEFINITIES
In dit Reglement VECTA Garantiefonds wordt, mits
geschreven met een hoofdletter, verstaan:
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“VECTA Garantiefonds”, Stichting VECTA Garantiefonds, statutair gevestigd te Nederhorst den Berg;
“VECTA-bureau”, de natuurlijke- of rechtspersoon die
lid is van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ”Vereniging van organisatoren voor evenementen,
concerten en theateractiviteiten” (VECTA), statutair
gevestigd te Amsterdam;
“Opdrachtgever”, de partij waarmede het VECTAbureau een Productieovereenkomst heeft gesloten;
“Productieovereenkomst”, de overeenkomst tot
het doen verzorgen van acts, waaronder onder meer
optredens door artiesten en musici, waarbij het VECTAbureau zich jegens zijn Opdrachtgever verbindt tot het
sluiten van één of meer overeenkomsten tot optreden in
een door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
accommodatie; en/of de overeenkomst voor de organisatie en uitvoering van festiviteiten en evenementen
in brede zin, waarbij de ene partij (het VECTA-bureau)
zich bij één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn
opdrachtgever verbindt dat de organisatie en uitvoering
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van het evenement of festiviteit door middel van
verschillende toeleveranciers (zoals voor zaalhuur, vervoer, decoratie, catering, beveiliging, entertainment,
AV-presentaties en andere elementen) zal geschieden;
”Rider”, zijnde speciale aanvullende bepalingen met
betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met
de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals
onder andere bepalingen met betrekking tot aanvangsen opbouwtijden, zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit,
hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid;
“Certificaat”, het door VECTA Garantiefonds aan de
Opdrachtgever afgegeven schriftelijk bewijs van de
verzekeringsdekking;
“Omvang van de dekking”, De dekking zoals VECTA
Garantiefonds met de verzekeraar(s) is overeen
gekomen en zoals verwoord in het Reglement;
“Verzekerd bedrag”, het maximaal uit te keren bedrag
als vermeld op het certificaat
“Acceptatie”, het door VECTA Garantiefonds toelaten
van een Opdrachtgever tot de groep van gerechtigden
onder de door VECTA Garantiefonds gesloten
verzekeringsovereenkomst;
“Grondslag van acceptatie”, de door het VECTAbureau aan VECTA Garantiefonds ter acceptatie gedane
aanmelding van een Opdrachtgever middels een door
het VECTA Garantiefonds ontworpen en goedgekeurd
formulier al dan niet vergezeld met documenten ter
onderbouwing van de aanvraag en/of informatie te
verstrekken op een door het VECTA Garantiefonds
goedgekeurde vorm;
“Dekkingsgebied”, de dekking is van kracht in het
gebied, zoals omschreven op het laatst aan de
Opdrachtgever afgegeven Certificaat;
“Insolventie”, onder insolventie van het VECTA-bureau
wordt verstaan schade die ontstaat door financiële
moeilijkheden, buiten de wil om van het betrokken
VECTA-bureau;
“Verzekeraars”, de verzekeringsmaatschappijen
waarmee VECTA de verzekeringsovereenkomst heeft
gesloten.
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2.1

Artikel 2 Dekking

meer dan € 1.000,-- dan zullen de meerkosten geheel
worden vergoed.

Omschrijving
De Opdrachtgever is na acceptatie verzekerd tegen de
hierna vermelde risico’s samenhangende met en betrekking hebbende op de Productieovereenkomst zoals bij
de aanmelding door het VECTA-bureau opgegeven doch niet eerder dan 12 (twaalf) maanden voor de
aanvang van het optreden, concert, festiviteit of
evenement - als het optreden, concert, festiviteit
of evenement zoals vastgelegd in de geaccepteerde
Productieovereenkomst als gevolg van een van de wil
van de opdrachtgever onafhankelijke omstandigheid:
•
•
•
•

geen doorgang kan vinden;
moet worden uitgesteld;
tijdelijk moet worden onderbroken;
voortijdig moet worden beëindigd,

a

bij het niet kunnen verschijnen van de door het
VECTA-bureau voor het optreden gecontracteerde
items, artiest(en) en/of musicus (musici), als vastgelegd
in de Productieovereenkomst,

b

bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen waardoor het omschreven evenement of festiviteit vastgelegd
in de Productieovereenkomst moet worden uitgesteld,
onderbroken of geannuleerd op indicatie van de
Opdrachtgever,

c

bij insolventie van het VECTA-bureau belast met de
uitvoering van de Productieovereenkomst.

2.2

Dekking

b

b.1

b.2

b.3

De verzekeringsovereenkomst biedt de volgende
dekking in geval van de hierboven sub a-c genoemde
risico’s:

a

a.1

a.2

a.3

Niet kunnen verschijnen van gecontracteerde
artiest(en)/musici en items
maximaal het voor het optreden gerekende bedrag als
vermeld op het Certificaat indien:
de Opdrachtgever kosten heeft moeten maken om de
afgelasting van het optreden openbaar te doen maken;
met dien verstande dat aan de vergoeding van de
kosten als genoemd in sub 1 en 2 gezamenlijk een
maximum is verbonden van 50% van het op het
certificaat vermelde verzekerd bedrag;
de Opdrachtgever kosten heeft moeten maken om een
vervangend optreden opnieuw aan te kondigen, met
dien verstande dat aan de vergoeding van de kosten
als genoemd in sub 1 en 2 gezamenlijk een maximum is
verbonden van 50% van het op het certificaat vermelde
verzekerd bedrag;
Indien een door de Opdrachtgever geboekte artiest als
gevolg van een krachtens deze verzekering gedekte
gebeurtenis niet kan verschijnen, zijn de kosten voor de
vervangende artiest meeverzekerd tot maximaal 20%
van de gage van de oorspronkelijke artiest met een
maximum van € 5.000 per niet verschijnende artiest.
Bedraagt het verschil in inkoopwaarde tussen oorspronkelijke artiest en vervangend artiest niet

Annulerings-, uitstelregeling voor festiviteiten en
evenementen
maximaal het voor de festiviteit en/of evenement
gerekende bedrag als vermeld op het Certificaat indien:
afgelasting
voor de vastgestelde aanvang van het evenement bekend wordt, dat dit geen doorgang kan vinden:
- de op het tijdstip waarop de afgelasting noodzakelijk
wordt, gemaakte en/of nog verschuldigde kosten;
- de extra kosten verbonden aan de afgelasting en
het ongedaan maken van de reeds getroffen voor
bereidingen;
uitstel/onderbreking
het evenement wordt uitgesteld naar een later tijdstip
of bij een meerdaags evenement tijdelijk onderbroken
moet worden:
- de kosten verbonden aan het uitstel of de
onderbreking;
- de extra kosten om het evenement na het uitstel
alsnog op een later tijdstip te doen plaatsvinden;
- bij tijdelijke onderbreking, de kosten bedoeld onder
“voortijdige beëindiging” voor de periode dat het
evenement eventueel korter heeft geduurd dan
oorspronkelijk werd vastgesteld;
voortijdige beëindiging
na aanvang van het evenement eerder dan op het
daarvoor vastgestelde tijdstip beëindigd moet worden
de kosten voor zover deze betrekking hebben op de
periode, waarin het evenement niet is doorgegaan:
- de op het tijdstip waarop de voortijdige beëindiging
noodzakelijk wordt, gemaakte en/of verschuldigde
kosten;
- de extra kosten verbonden aan de voortijdige
beëindiging en het ongedaan maken van de reeds
getroffen voorbereidingen.
Ter vaststelling van de vergoeding van de in b.1-b.3
genoemde kosten is de regeling als genoemd in de
Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijke
Horeca Nederland gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 606/1998 danwel
eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme
Voorwaarden van toepassing doch ten hoogste dat van
het evenement, festiviteit of concert verzekerde bedrag
zoals vermeld op het certificaat. Het te vergoeden
bedrag bedraagt nimmer meer dan het voor het evenement, festiviteit of concert op het certificaat vermelde
verzekerde bedrag.

c

c.1

2

Zekerheidsstelling van de contractuele en
financiële aspecten voor optredens, concerten,
festiviteiten en evenementen bij insolventie van
het VECTA-bureau
zekerheidsstelling en extra kostendekking voor op het
Certificaat vastgelegde optreden, concert, festiviteit en
evenement:
zekerheidsstelling
dat het optreden, concert, festiviteit of evenement
alsnog uitgevoerd wordt tegen dezelfde contractuele

c.2

c.3

condities zoals vervat in de oorspronkelijke Productieovereenkomst zoals gesloten tussen Opdrachtgever en
het insolvente VECTA-bureau;
kostendekking
dekking van onvermijdbare extra kosten die de
Opdrachtgever in overleg met het VECTA Garantiefonds heeft moeten maken als gevolg van de, vóór de
uitvoering van de Productieovereenkomst, optredende
insolventie van het VECTA-bureau met het oogmerk om
te bewerkstelligen dat het optreden, concert, festiviteit
of evenement alsnog doorgang kan vinden;
vooruitbetaling door de Opdrachtgever
dekking van de door de Opdrachtgever vooruitbetaalde
bedragen aan het insolvente VECTA-bureau direct
verbandhoudende met de Productieovereenkomst welke
nog onder beheer waren van het insolvente VECTAbureau. De onder sub c gedekte kosten zijn uitsluitend
gedekt indien en voor zover het vervangende organisatiebureau lid is van VECTA en de gemaakte extra kosten
rechtstreeks verband houden met het verzekerde evenement, respectievelijk de verzekerde deelactiviteit.
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Artikel 3 SCHADEMELDINGSPROCEDURE

3.1

De schadeclaim dient te worden ingediend bij het
VECTA Garantiefonds die deze ter beoordeling aan de
verzekeraar(s) doorgeleidt.
Het VECTA Garantiefonds betaalt het door de verzekeraar aan haar uitgekeerde schadebedrag aan de
gerechtigde uit.

3.2

>

Artikel 4 AANMELDING, DUUR EN EINDE
VAN DE DEKKING

4.1

De aanmelding van een Productieovereenkomst
dient te allen tijde te geschieden in opdracht van de
Opdrachtgever door het VECTA-bureau binnen een
termijn van maximaal 12 (twaalf) maanden en minimaal
5 (vijf) werkdagen vóór aanvang van het optreden,
concert, festiviteit of evenement.
De aanmelding van het te verzekeren optreden,
concert, festiviteit of evenement dient ondertekend door
het VECTA-bureau schriftelijk, per fax en/of e-mail overeenkomstig door het VECTA Garantiefonds
voorgeschreven procedure, te worden gedaan.
Aanmeldingen door het VECTA-bureau in opdracht van
de Opdrachtgever, wijzigingen daarvan of aanvullingen
daarop, binden het VECTA Garantiefonds eerst nadat
en voor zover en op de wijze waarop het VECTA Garantiefonds deze heeft aanvaard en schriftelijk bevestigd.
De verzekeringsdekking wordt eerst van kracht nadat
het VECTA Garantiefonds de aanmelding door het
VECTA-bureau in goede orde ontvangen heeft,
geaccepteerd is door Verzekeraars en de verschuldigde
bijdrage via een bijdragenota is gefactureerd aan het
VECTA-bureau en een Certificaat is verstrekt.
Uitsluitend het ondertekende Certificaat dat door
het VECTA Garantiefonds verstrekt is, samen met de
getekende Productieovereenkomst, kan dienen tot
bewijs dat de bepalingen van het VECTA Garantiefonds

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

van kracht zijn op de Productieovereenkomst gesloten
tussen Opdrachtgever en het VECTA-bureau.
De overeenkomst is aangegaan voor de op het
Certificaat vermelde ingangsdatum, bedrag, locatie en
eindigt onmiddellijk na de uitvoering van het optreden,
concert, evenement of festiviteit.
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Artikel 5 BIJDRAGE

5.1

De bijdrage is berekend op grond van de door het
VECTA-bureau aan het VECTA Garantiefonds verstrekte
gegevens. In geval van opgave van onjuiste gegevens
of wijziging van gegevens dient hiervan direct mede
deling te worden gedaan aan het VECTA Garantiefonds
en heeft deze het recht de Acceptatie te herroepen met
inachtneming van een termijn van 10 (tien) werkdagen,
dan wel de bijdrage en/of voorwaarden tussentijds aan
te passen, zonder dat deze aanpassing kan leiden tot
tussentijdse beëindiging van de Acceptatie.
Het VECTA-bureau dient de verschuldigde bijdrage
en kosten te betalen binnen 14 (veertien) dagen na
ontvangst van de bijdragenota. Het VECTA-bureau is
gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken bij vooruitbetaling deze bijdrage en kosten binnen de door het
VECTA-bureau gestelde termijn aan hem te voldoen.
Indien de Opdrachtgever het verschuldigde aan bijdrage
en kosten door het VECTA-bureau in rekening gebracht
niet tijdig voor de vervaldatum betaalt of weigert te betalen, wordt geen Acceptatie verleend ten aanzien van
daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door het VECTA Garantiefonds is daarvoor niet
vereist. De Acceptatie begint weer na de dag waarop
het verschuldigde bedrag door het VECTA-bureau is
ontvangen.

5.2

5.3

>

Artikel 6 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE

6.1

Zodra een Opdrachtgever kennis draagt van een
gebeurtenis, die voor Verzekeraars tot het doen van een
uitkering kan leiden, is hij verplicht het VECTA Garantiefonds:
- zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 48 uur) die
gebeurtenis schriftelijk te melden;
- na ontvangst van het schadeaangifteformulier zo
spoedig mogelijk alle gevraagde en/of van belang zijnde
gegevens te verstrekken;
- naar waarheid over de gebeurtenis in te lichten en
verder alle medewerking te verlenen voor het verkrijgen van de door het VECTA Garantiefonds gewenste
inlichtingen.
De door de Opdrachtgever verstrekte c.q. te verstrekken mondelinge of schriftelijke opgaven zullen dienen
tot vaststelling van de omvang van de schade en het
recht op uitkering. Verder is de Opdrachtgever verplicht
om alle, eventueel door het VECTA Garantiefonds voorgeschreven maatregelen te treffen ter beperking van de
schade.
Het VECTA-bureau is verplicht :
- op verzoek van het VECTA Garantiefonds contact
op te nemen met de Opdrachtgever om het schade
aangifteformulier gezamenlijk in te vullen;
- zijn volle medewerking te verlenen voor het verkrijgen

6.2
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6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

van de door het VECTA Garantiefonds gewenste
inlichtingen.
Niet kunnen verschijnen van gecontracteerde artiesten,
musici en andere items.
Tot vergoeding van het in artikel 2, sub a omschreven
financieel nadeel, zullen Verzekeraars slechts overgaan,
indien bij een verzoek tot uitkering van een vergoeding,
door het VECTA-bureau en de Opdrachtgever aan het
VECTA Garantiefonds de volgende bewijsstukken en
verklaring worden overlegd:
Een volledig ingevuld en ondertekend, door het VECTA
Garantiefonds te verstrekken schadeaangifteformulier,
vergezeld van:
- een kopie van het Certificaat van het VECTA Garantiefonds;
- een kopie van de Productieovereenkomst met het
VECTA-bureau waarop van toepassing zijn de Algemene
leveringsvoorwaarden VECTA;
- een kopie van de bij de Productieovereenkomst
behorende artiestenovereenkomst, alsmede de Rider(s)
waaruit de verplichtingen met betrekking tot het
optreden duidelijk staan vermeld;
- een kopie van de Productieovereenkomst met hetzelfde VECTA-bureau alsmede bijbehorende artiestenovereenkomst, alsmede de Rider(s) indien er sprake
is van een vervangend optreden, welk in de plaats werd
gesteld van de oorspronkelijke Productieovereenkomst
of artiestenovereenkomst;
Bewijzen van tijdige betaling binnen afgesproken termijn
en of het verschuldigd zijn van kosten van de vóór het
optreden gemaakte technische en organisatorische
kosten om het optreden mogelijk te maken; gemaakte
kosten om de afgelasting openbaar te doen maken,
gemaakte kosten om een vervangend optreden
openbaar te doen maken.
Schriftelijke en ondertekende verklaring van de
Opdrachtgever dat het optreden waarvoor geen in de
plaatsstelling werd gerealiseerd alsnog zal worden uitgevoerd met inschakeling van hetzelfde VECTA-bureau
binnen een termijn van 3 (drie) maanden tenzij het een
fatale datum betreft.
Annulering / uitstel regeling voor festiviteiten en
evenementen
Tot vergoeding van het in artikel 2, sub b omschreven
financieel nadeel, zullen Verzekeraars slechts overgaan,
indien bij een verzoek tot uitkering van een vergoeding
door het VECTA-bureau en de betrokken Opdrachtgever
aan het VECTA Garantiefonds de volgende bewijsstukken en verklaring worden overlegd:
Alle (overige) tot bewijs en vaststelling van de (omvang van de) schade dienende schriftelijke stukken en
(overige) gegevens waaronder de kopieen van de met
de toeleveranciers gesloten overeenkomsten (zoals voor
zaalhuur, vervoer, decoratie, catering, beveiliging,
entertainment, AV-presentaties).
Schriftelijke en ondertekende verklaring van de
Opdrachtgever omtrent de oorzaak, - welke op zich niet
automatisch tot enige schadeloosstelling behoeft te
leiden-, toedracht en omvang van de geleden schade.
Bewijzen van tijdige betaling binnen afgesproken termijn
en of het verschuldigd zijn van kosten verbandhoudende
met afgelasting, uitstel, voortijdige beëindiging en

6.4.4

6.5

6.5.1

6.5.2
6.5.3

6.5.4

6.5.5

tijdelijke onderbreking van het evenement.
Schriftelijke en ondertekende verklaring van de
Opdrachtgever dat het uitgestelde of tijdelijk onder
broken festiviteit, of evenement alsnog zal worden
uitgevoerd met of door hetzelfde VECTA-bureau binnen
een termijn van 6 (zes) maanden, tenzij het een fatale
datum betreft.
Zekerheidsstelling bij Insolventie van het VECTA-bureau:
Tot vergoeding van het in artikel 2, sub c omschreven
financieel nadeel, zullen Verzekeraars slechts overgaan,
indien bij een verzoek tot uitkering van een vergoeding
door de betrokken Opdrachtgever aan het VECTA
Garantiefonds de volgende bewijsstukken en verklaring
worden overlegd:
Een volledig ingevuld en ondertekend, door het VECTA
Garantiefonds te verstrekken schadeaangifteformulier,
vergezeld van:
- een kopie van de Productieovereenkomst met het
VECTA-bureau waarop van toepassing zijn de Algemene
leveringsvoorwaarden VECTA;
- een kopie van het Certificaat van het VECTA Garantiefonds.
Bewijzen dat de organisatie van het optreden, concert,
festiviteit of evenement is gestrand als gevolg van de
Insolventie van het VECTA-bureau.
Schriftelijke en ondertekende accoordverklaring van de
Opdrachtgever dat het optreden, concert, festiviteit of
evenement alsnog zal worden uitgevoerd op dezelfde
datum of binnen 3 (drie) maanden daarna door de
opdrachtverlening aan een ander VECTA-bureau.
Bewijzen van de gemaakte onvermijdbare extra kosten
welke werden gemaakt om de uitvoering van het optreden, concert, festiviteit of evenement door inschakeling
van een ander VECTA-bureau alsnog op basis van de
oorspronkelijk met het Insolvente VECTA-bureau
gesloten Productieovereenkomst of Productieovereenkomst van gemengde activiteiten mogelijk te maken.
Bewijzen van vooruitbetaalde bedragen gedaan aan het
Insolvente VECTA-bureau direct verbandhoudende met
de gesloten Productieovereenkomst.

>

Artikel 7 UITSLUITINGEN

7.1

Verzekeraars zijn geen vergoeding verschuldigd voor
schade en ongevallen;
ontstaan uit, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe die
reactie is ontstaan;
ontstaan uit, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd in de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november
1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Den Haag is gedeponeerd onder nummer 13611981;
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt
niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich

a
b

c
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7.2.
a
b
c
d

e

f

g

h

7.3
7.4

buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden
of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de
benodigde vergunning(en) voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. Voor
zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht;
onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt
verstaan het Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van kernenergie.
Verzekeraars zijn geen vergoeding verschuldigd voor
schade;
veroorzaakt door financiële moeilijkheden van welke
aard dan ook van Opdrachtgever en/of toeleveranciers
en/of deelnemers;
als gevolg van geringe belangstelling van publiek,
aangezochte deelnemers en/of mede-organisatoren.
als gevolg van moeilijkheden tussen Opdrachtgever
en/of deelnemers en/of toeleveranciers;
als gevolg van weersomstandigheden, tenzij deze het
karakter van een natuurramp dragen of zodanige schade
aan gebouwen of andere opstallen waarin het optreden,
concert, festiviteit of evenement plaatsvindt, veroorzaakt
hebben, dat het geen doorgang kon vinden;
verbandhoudende met het niet verkrijgen van de met
betrekking tot het optreden, concert, festiviteit of evenement of delen daarvan vereiste vergunningen, toestemmingen e.d. van de daartoe bevoegde autoriteiten en/of
niet voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden;
als gevolg van contractbreuk, anders dan door de zgn.
televisieclausule of overmacht, door één of meerdere
van de bij het optreden, concert, festiviteit of evenement
betrokken partijen;
als gevolg van omstandigheden die op het moment
van aanmelden bij het VECTA Garantiefonds reeds
zodanig waren dat afgelasting, voortijdige beëindiging
resp. uitstel/onderbreking, redelijkerwijze mocht worden
verwacht;
als gevolg van het niet kunnen verschijnen van de door
het VECTA-bureau voor het optreden gecontracteerde
artiest(en) als gevolg van alcohol, drugs, medicijn
gebruik (anders dan op doktersvoorschrift) en zwangerschap.
Rente vanaf het moment van schademelding door de
Opdrachtgever over verschuldigde bedragen zal nimmer
door het VECTA Garantiefonds worden vergoed.
NHT Terrorisme(uitsluiting)clausule
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het
“Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade
N.V (NHT)” van toepassing.
Het “Clausuleblad terrorismedekking” is door de NHT
op 12 juni 2003 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in Amsterdam gedeponeerd
onder nummer 78/2003. Het “Protocol afwikkeling
claims” als genoemd in het eerder genoemde
clausuleblad is gedeponeerd onder nummer 79/2003.

Registratie heeft tevens plaatsgevonden bij de Kamer
van Koophandel Haaglanden te Den Haag op 12 juni
2003 onder nummer 27178761.
Op aanvraag verstrekt de verzekeraar kosteloos een
exemplaar. Via www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de
tekst raadplegen en desgewenst downloaden.

>

Artikel 8 UITKERINGSBEDING
Verzekeraars zijn niet tot uitkering gehouden indien
de Opdrachtgever:
- een in de artikel 6 genoemde gestelde verplichtingen
niet of niet tijdig is nagekomen en de belangen van
Verzekeraars daardoor zijn geschaad;
- bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt en/
of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven
of een onware opgave heeft gedaan in verband met een
ingediende vordering.

>

Artikel 9 REGELING VAN SCHADE

9.1

Opdrachtgever kan zonder voorafgaande toestemming
van het VECTA Garantiefonds geen schadevorderingen
in beginsel of in haar omvang erkennen, afwijzen of door
betaling afdoen, voorschotten geven of gerechtelijke
maatregelen treffen. Daarentegen moet hij het VECTA
Garantiefonds zoveel mogelijk ondersteunen in het
leveren van bewijsmiddelen, die tot opheldering van
het voorval dienen. Verzekeraars hebben het recht de
schade naar eigen inzicht te regelen.
Wordt de Opdrachtgever in rechte aangesproken, dan
moeten alle op het voorval betrekking hebbende stukken
(o.a. dagvaardingen, andere bescheiden en correspondentie) terstond aan het VECTA Garantiefonds worden
ingezonden. De Verzekeraars hebben steeds het recht
de schadevergoeding aan benadeelden zelf te voldoen.
Dit recht wordt door insolventie van een Opdrachtgever
niet beïnvloed.
De hoogte van de schade en kosten worden vastgesteld
in onderling overleg, dan wel door middel van een door
verzekeraars in te schakelen deskundige.

9.2

9.3

>

Artikel 10 GEZONDHEID

10.1

In geval van schade welke valt onder het Certificaat, als
gevolg van een ongeval, ziekte of aandoening, en het
overlijden van bepaalde personen, geschiedt dit onder
voorwaarde dat de desbetreffende personen ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst naar beste weten
van het VECTA Garantiefonds en/of het VECTA-bureau
in een goede gezondheid verkeerden.
Onder ongeval, ziekte of aandoening wordt verstaan
een dusdanige, uitsluitend medisch vast te stellen mate
van ongeschiktheid, waardoor verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, ziekte of aandoening
niet in staat kan worden geacht zijn/haar medewerking
te verlenen aan de uitvoering van de geplande activiteiten in het kader van het optreden, concert, festiviteit en
/of evenement.
Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten
schade die (mede) het directe gevolg is van een gebrek
of een ziekelijke aandoening die reeds bestond op het

10.2

10.3
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moment van Acceptatie, tenzij de betrokken perso(o)
n(en) daarvan niet op de hoogte was/waren, dan wel
daarmede redelijkerwijs niet bekend kon(den) zijn.

>

Artikel 11 LEEFTIJD EN GEZONDHEIDSVERKLARING

11.1

Personen (hieronder ook verstaan, de partners van
deze personen) die van belang zijn voor het wel of niet
doorgaan van het evenement zijn medeverzekerd, mits
zij de 75-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Van de
dekking van deze verzekering is uitgesloten schade die
(mede) het directe of indirecte gevolg is van een gebrek
of een ziekelijke aandoening die reeds bestond op het
moment van het afsluiten van de garantieovereenkomst,
tenzij de betrokken perso(o)n(en) daarvan niet op de
hoogte was/waren, dan wel daarmede redelijkerwijs
niet bekend kon(den) zijn. Acceptatie van personen van
75 jaar of ouder en acceptatie van personen met een
gebrek of ziekelijke aandoening kan eventueel plaats
vinden na overleg van een volledig ingevulde en
ondertekende gezondheidsverklaring.
De niet gezichtsbepalende personeelsleden en
genodigden van bedrijven (ten behoeve waarvan het
evenement wordt georganiseerd) zijn medeverzekerd
mits zij de 75-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten
schade die (mede) het directe of indirecte gevolg is
van een gebrek of een ziekelijke aandoening die reeds
bestond op het moment van het afsluiten van de
garantieovereenkomst, tenzij de betrokken perso(o)n(en)
daarvan niet op de hoogte was/waren, danwel daarmede redelijkerwijs niet bekend kon(den) zijn. Acceptatie van personen van 75 jaar of ouder en acceptatie
van personen met een gebrek of ziekelijke aandoening
kan eventueel plaatsvinden na overleg van een volledig
ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring.
Personen zoals artiesten, musici etc. zijn medeverzekerd
indien zij de 66-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Schade als gevolg van drugs, alcohol-, en/of medicijngebruik anders dan op doktersvoorschrift, is van
deze verzekering uitgesloten. Van de dekking van deze
verzekering is uitgesloten schade (mede) het directe
of indirecte gevolg van een gebrek of een ziekelijke
aandoening die reeds bestond op het moment van het
afsluiten van de garantieovereenkomst, tenzij de betrokken perso(o)n(en) daarvan niet op de hoogte was/
waren. Acceptatie van personen (zijnde artiesten, musici
etc.) van 66 jaar of ouder en Acceptatie van personen
met een gebrek of ziekelijke aandoening kan eventueel
plaatsvinden na overleg van een volledig ingevulde en
ondertekende gezondheidsverklaring.

11.2

11.3

>

>

Artikel 13 TIJDSTIP VAN UITKERING
Betaling van de door Verzekeraars aan het VECTA
Garantiefonds uitgekeerde bedragen ter vergoeding
van schade als gevolg van de in artikel 2 sub a-c
genoemde gedekte gebeurtenissen, kan naar inzicht
van het VECTA Garantiefonds plaatsvinden aan de
Opdrachtgever, het VECTA-bureau en/of rechtstreeks
aan benadeelden en zal geschieden binnen 3 (drie)
maanden na de definitieve schaderegeling zoals vervat
in artikel 9.

>

Artikel 14 UNIFORME VOORWAARDEN
HORECA
Indien op de Productieovereenkomst de Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den
Haag onder nummer 606/1998 dan wel eventueel later
geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden van
toepassing zijn, zal het VECTA Garantiefonds zich hieraan conformeren, echter met dien verstande dat schade
welke voortvloeit uit toepassing van artikel 9.1.6. van de
Uniforme Voorwaarden Horeca of een artikel van gelijke
strekking, uitdrukkelijk van de dekking is uitgesloten.

>

Artikel 15 GESCHILLEN
Bij alle geschillen met betrekking tot enig recht op
uitkering, zal de originele verzekeringspolis en de van
toepassing zijnde voorwaarden bepalend zijn voor de
dekking. De polis met de tenaamstelling van Verzekeraars ligt ter inzage bij de stichting VECTA Garantiefonds en wordt op verzoek toegestuurd. Alle geschillen
betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan
een uitspraak van de bevoegde rechter in Nederland.
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Artikel 12 UITKERINGSPROCEDURE

gegarandeerd goed geregeld

Verzoeken tot uitkering van een vergoeding op grond
van artikel 2 zullen door het VECTA Garantiefonds uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst
van het schadeaangifteformulier, waarbij gevoegd alle in
artikel 6 genoemde bewijsstukken en verklaringen met
inachtneming van het gestelde in artikel 8.

v e c t a : vereniging van organisatoren
voor e venementen, concerten en
theateractiviteiten
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Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

