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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale 
verzekeringsmaatschappij. Vanuit 
ons kantoor in Middelburg werken wij 
uitsluitend samen met onafhankelijke 
verzekeringsadviseurs, omdat die u het 
beste advies kunnen geven. Wij bieden 
verzekeringen voor zowel ondernemers 
als particulieren, waaronder speciale 
oplossingen voor agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale 
partners kunnen wij de risico’s en de 
verzekeringswensen van onze klanten 
goed inschatten. En dat merkt u aan 
de kwaliteit en het maatwerk van onze 
producten.

Informatie voor de verzekeringsadviseur

Huwelijksdag-
verzekering 

Productkenmerken
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Huwelijksdagverzekering
Productkenmerken

Kenmerken

Acceptatierichtlijnen
 –  Aan te vragen tot 14 dagen voor het huwelijk/jubileum/geregistreerd partnerschap. Dan moet 

de aanvraag in het bezit van De Zeeuwse zijn. 
 –  De dekking gaat in op het moment dat wij de verzekering hebben geaccepteerd en de premie 

is betaald.
 –  Het maximale verzekerd bedrag is € 100.000,-.
 –  De maximale leeftijd van de bruid/bruidegom/geregistreerd partner bij de aanvraag is 79 jaar.

Tarief
 –  De premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag, namelijk:   

Verzekerd bedrag/100 + € 35 (excl. 21% assurantiebelasting)
 –  Uw relatie beslist zelf welk totaalbedrag hij verzekert. 

Doelgroep
De Huwelijksdagverzekering is er voor iedereen die:

 –  gaat trouwen;
 –  zich officieel laat registeren als partners;
 –  een jubileum viert voor een huwelijk/ geregistreerd partnerschap.

Dekking

Waar geldt de verzekering?
De verzekering geldt alleen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt en de verzekeringnemer in 
Nederland woont.

Wat bedoelen wij met ‘huwelijk’?
 –  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.

Wat is gedekt?
Uw relatie is verzekerd als het huwelijk niet, of maar gedeeltelijk, kan doorgaan of moet worden 
afgebroken, uitgesteld of afgelast, als gevolg van een van de volgende plotselinge en onzekere 
gebeurtenissen:

 –  Uw relatie overkomt een zeer ernstig ongeval, wordt zeer ernstig ziek of komt te overlijden.
 –  Een van de bij het huwelijk betrokkenen overkomt een zeer ernstig ongeval, wordt zeer ernstig 

ziek of komt te overlijden binnen drie maanden voor het huwelijk.
 –  Eén of meer leden van het Koninklijk Huis komen te overlijden binnen vijf dagen voor het 

huwelijk, waardoor dit op de geplande dag niet door kan gaan.
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 –  Er breekt een epidemie uit, waardoor de overheid het reizen naar de locatie van het huwelijk 
verbiedt.

 –  De locatie van het huwelijk wordt door een van buiten komend onheil ongeschikt om het 
huwelijk te vieren. Bijvoorbeeld doordat brand of een flinke storm schade toebrengt aan de 
locatie.

 –  Het bedrijf dat de catering of de horeca verzorgt voor het huwelijk gaat onvoorzien failliet.
 –  De toegangswegen tot de locatie van het huwelijk zijn niet meer bruikbaar. Hierbij is het van 

belang dat dit niet bekend was bij het afsluiten van de verzekering.
 –  Door extreme weersomstandigheden wordt het openbaar vervoer in Nederland geheel of bijna 

geheel stilgelegd.
 –  De toegang tot de locatie van het huwelijk is op last van daartoe bevoegde instanties versperd 

of de toegang wordt sterk ontraden.  

In de voorwaarden leest u meer informatie en de begripsomschrijvingen van bijvoorbeeld 
‘betrokkenen’.

Wat is niet gedekt?
De Huwelijksdagverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
Wij keren geen schadevergoeding uit:

 –  als uw relatie of een van de betrokkenen zeer ernstig ziek is, terwijl uw relatie of de betrokkene 
al bij het aanvragen van de verzekering op de hoogte was van deze zeer ernstige ziekte;  

 –  bij het overlijden van uw relatie of een betrokkene, als gevolg van een zeer ernstige ziekte die 
bij het aanvragen van de verzekering al bekend was.  

Voorbeelden 
 –  De oma van de bruid heeft voor het aanvragen van de verzekering een hartaanval gekregen 

en het is onzeker hoe het herstel verloopt. Door haar hartklachten kan zij de bruiloft niet 
bijwonen. Dit valt niet onder de dekking.  

 –  Stel dat de oma al jaren hartklachten heeft en hiervoor onder behandeling is. De situatie is 
goed onder controle. Een week voor de bruiloft overlijdt zij onverwacht aan een hartaanval. 
Dit overlijden valt wel onder de dekking.  

Ook keren wij geen schadevergoeding uit voor:
 –  het niet of niet op tijd kunnen boeken van de locatie voor het huwelijk;
 –  schade die is ontstaan vanwege het niet op tijd verkrijgen van vergunningen of het intrekken 

van vergunningen;
 –  schade die direct of indirect het gevolg is van een zwangerschap of bevalling. Wij maken 

hierop alleen een uitzondering als er sprake is van complicaties bij de zwangerschap van de 
bruid;

 – schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties. 
Ongeacht hoe deze zijn ontstaan;  

 –  schade die is ontstaan of voortgevloeid uit molest;
 –  schade en kosten die direct of indirect zijn ontstaan doordat uw relatie of een betrokkene zijn 

lichaam roekeloos in gevaar brengt. 
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Brengt uw relatie of een betrokkene zijn lichaam in gevaar omdat dit redelijkerwijs noodzakelijk 
was:

 –  om zijn beroep goed uit te oefenen;
 –  uit rechtmatige zelfverdediging of;
 –  omdat hij andere mensen, dieren of zaken probeerde te redden?  

Dan keren wij wel uit. 

Overigens is de huwelijksreis niet meeverzekerd, omdat deze vaak al gedekt is op een 
(doorlopende) reis/annuleringsverzekering.

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

Wat vergoeden wij?
Als het feest onverwacht moet worden uitgesteld of afgelast, dekt de Huwelijksdagverzekering de 
volgende kosten:

 –  huur van de bruids- of feestkleding van uw relatie, zijn/haar partner, en van de 
bruidskinderen;

 –  huur van het trouwvervoer;
 –  trouwlocatie of de huur van partytenten, tafels, stoelen, servies, etc.;
 –  catering;
 –  foto- en videograaf;
 –  band, dj of andere artiesten (dit vergoeden wij ook als een van hen een zeer ernstige ziekte 

krijgt, een zeer ernstig ongeval of overlijdt binnen drie dagen voor het huwelijk)
 –  alle overige in redelijkheid gemaakte kosten voor het huwelijk.

De kosten voor gekochte bruidskleding vergoeden wij als de bruid of bruidegom overlijdt 
binnen de periode waarin de verzekering dekking geeft. Het is namelijk niet nodig om gekochte 
bruidskleding te verzekeren bij uitstel, de gekochte kleding kan dan alsnog gedragen worden.

Ook als het feest wél gewoon doorgaat, biedt de Huwelijksdagverzekering zekerheid. Want ook 
gedekt is schade aan:

 –  kleding van bruid, bruidegom, bruidsmeisjes en –jonkers;
 –  huwelijkscadeaus. 

Samen tot een maximum van maar liefst € 2.500,-. 

Provisie
De standaardprovisie bedraagt 17,5%.

Wijze van distributie
Dit product kan worden aangeboden met en zonder advies. Wel moet er altijd een adviseur als 
bemiddelaar optreden. Als u zonder advies wilt bemiddelen (execution only) dan kunt u bij uw 
accountmanager toestemming hiervoor vragen.


