
Highlights Productieverzekering

Aan dit dekkingsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd de polistekst, clausules & voorwaarden of maak hiervoor specifieke afspraken. 

Rubriek 1 Rubriek 2 Rubriek 2+ Rubriek 3 Rubriek 4 Rubriek 5 Rubriek 6 

Opnamemateriaal 
Extra productiekosten bij

bij overige schade 
Afgelasting 

(evenementen) 
Uitval van personen 

Rekwisieten/sets/ 
garderobe 

Apparatuur 
Eigendommen 

van derden 

Kosten i.v.m. verlies of 
beschadiging 

Kosten i.v.m. verlies of 
beschadiging 

Kosten i.v.m. verlies of 
beschadiging 

Wel of niet in eigendom Wel of niet in eigendom Productiekosten 
(gevolgschade) 

Productiekosten 
(gevolgschade) 

Productiekosten 
(gevolgschade) 

Productiekosten 
(gevolgschade) 

Gespecificeerd of 
ongespecificeerd 

Gespecificeerd of 
ongespecificeerd 

Niet in eigendom 

Wat is verzekerd? 

De gevolgschade van: 

• materiële beschadiging of
verlies van
opnamemateriaal;

• het gebruik van defect(e) of
gebrekkig(e)
opnamemateriaal of
apparatuur;

• het foutief, gebrekkig of
onzorgvuldig ontwikkelen,
monteren, knippen, snijden
of uitvoeren van andere
(laboratorium-)
werkzaamheden;

• uitdroging, vochtigheid,
blootstelling aan licht.

Wat is verzekerd? 

De gevolgschade van 
materiële beschadiging of 
verlies van: 

• apparatuur;

• faciliteiten;

• of andere zaken zoals
gebouwen, rekwisieten,
sets, garderobe etc.

Wat is verzekerd? 

Als uitbreiding op de 
dekking van rubriek 2 de 
schade als gevolg van 
noodzakelijke: 
afgelasting, opschorting, 
onderbreking of 
voortijdige beëindiging 
veroorzaakt door een 
gebeurtenis buiten de 
invloedssfeer van de 
producent door bijv: 

• Nationale ramp;

• Overlijden leden van
koninklijk huis;

• Onbereikbaarheid
locatie;

• Vertraging tijdens reis;

• Onverwachte onveilige
werkomstandigheden.

Wat is verzekerd? 

• Ziekte

• Ongeval

• Overlijden

• Ontvoering

• Rouw

• Levensbedreigende
ziekte of ongeval van
familieleden.

Wat is verzekerd? 

• Rekwisieten:
roerende zaken die gebruikt
worden in of als decor;

• Sets:
onroerende zaken die
gebruikt worden in of als
decor;

• Garderobe:
kleding, kostuums, schoeisel,
hoofddeksels, pruiken, make-
up, grime die gebruikt worden
in of als decor.

Wat is verzekerd? 

• Opnameapparatuur +
toebehoren, zoals: camera’s,
lenzen, statieven, geluids-
apparatuur, monitoren,
recorders, players,
backupsystemen,
transportabele
postproductieapparatuur etc.

• Lichtapparatuur +
toebehoren

• Dolly´s, rails, kranen, Jibs

• Portofoons

• Kabels etc.

• Flightcases en ander
verpakkingsmateriaal voor
deze apparatuur

Wat is verzekerd? 

Eigendommen van derden 
zoals: 

• Beroepsuitrusting w.o.
gereedschappen,
kappersspullen etc.

• Motorrijtuigen, (lucht-)
vaartuigen, heftrucks,
aanhangwagens e.d;

• Computerapparatuur;

• Persoonlijke bagage;

• Kantoorinventaris;

• Aggregaten;

• Niet transportabele
postproductieapparatuur.

Verplichtingen 

• Melding bijzondere
opnamen;

• Regelmatige controle
opnamemateriaal &
apparatuur;

• Controle van de gemaakte
opnamen;

• Contracten opstellen met
een veilige tijdsmarge voor
vertragingen in het
opnameschema.

Verplichtingen 

• Melding bijzondere
opnamen;

• Contracten opstellen
met een veilige
tijdsmarge voor
vertragingen in het
opnameschema.

Verplichtingen 

• Melding bijzondere
opnamen;

• Contracten opstellen
met een veilige
tijdsmarge voor
vertragingen in het
opnameschema.

Verplichtingen 

• Melding bijzondere
opnamen;

• Contracten opstellen
met een veilige
tijdsmarge voor
vertragingen in het
opnameschema;

• Gezondheids-
verklaring of medische
keuring.

Verplichtingen 

• onder direct toezicht houden
dan wel in een deugdelijk
afgesloten ruimte opbergen.

Verplichtingen 

• onder direct toezicht houden
dan wel in een deugdelijk
afgesloten ruimte opbergen.

Verplichtingen 

• onder direct toezicht houden
dan wel in een deugdelijk
afgesloten ruimte opbergen.

• Primair claimen onder een
(eventueel) bestaande
verzekering.

Termijn 

• Opnameperiode

• Postproductieperiode
+ in- en uitloopperiode 

Termijn 
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