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Huwelijksdag
verzekering
Voor een onbezorgd huwelijksfeest

Je trouwdag is de mooiste dag van je leven, wordt wel eens 
gezegd. Een dag waar je lang van tevoren naartoe leeft.  
En dat geldt ook bij het vieren van een huwelijksjubileum, 
zoals een zilveren huwelijksfeest. U laat dan natuurlijk niets 
aan het toeval over. Alles moet perfect geregeld zijn. Zoals de 
feestzaal, de fotograaf, het vervoer en de muziek. 

Maar als er onverwacht iets gebeurt waardoor het huwelijks
feest niet doorgaat? Wat dan? De teleurstelling van de  
afgelaste feestdag is niet te voorkomen. Maar de financiële  
gevolgen gelukkig wel. Daarvoor bieden wij de Huwelijksdag
verzekering. In deze brochure leest u er meer over.
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‘We gaan er een onvergetelijke dag 
van maken!’
‘Na drie jaar samenwonen, besloten we te gaan trouwen. 
Dat heeft toch iets speciaals. We hebben er flink voor 
gespaard, want we gaan er een onvergetelijke dag van 
maken, met al onze familie, vrienden en bekenden! 
Maar het idee dat er iets onverwachts zou gebeuren, 
houdt me toch wel bezig. De opa en oma van Peter zijn 
gelukkig nog gezond, maar wel al behoorlijk op leeftijd.’

U bent als bruidspaar waarschijnlijk al maanden bezig 
met de voorbereiding van uw feest. U wilt immers alles tot 
in de puntjes geregeld hebben om die dag onbezorgd te 
kunnen genieten.

Financiële zekerheid
Maar wat als er onverwacht iets gebeurt waardoor u het 
huwelijksfeest moet uitstellen of het huwelijk helemaal 
niet door kan gaan? Bijvoorbeeld omdat u, uw partner, of 
een van de (groot)ouders of een getuige plotseling ernstig 
ziek wordt? Of omdat de feestlocatie plotseling niet meer 
gebruikt kan worden vanwege een brand? De teleurstelling 
van het afgelaste feest is niet te voorkomen. Maar de 
financiële tegenvaller gelukkig wel.

Voor wie?
De Huwelijksdagverzekering is er voor iedereen die gaat 
trouwen, of zich officieel laat registeren als partners, en dit 
heuglijke feit wil vieren. De verzekering biedt natuurlijk ook 
een oplossing als u een huwelijksjubileum groots viert.

Wanneer sluiten?
Wilt u een Huwelijksdagverzekering afsluiten? Wacht dan  
niet te lang. Dit kan namelijk tot 3 maanden voor 
het huwelijksfeest.

Wat is de Huwelijksdagverzekering?

Huwelijksdagverzekering 54



Uitstellen of afgelasten
Als de huwelijksdag moet worden uitgesteld of afgelast 
dekt de Huwelijksdagverzekering de volgende kosten.

 – Bruidskleding die u huurt voor uzelf of voor 
de bruidskinderen

 – Huur van uw trouwvervoer
 – Kosten van de feestzaal en catering die u 

heeft ingehuurd
 – Foto- en videograaf
 – Muziekband of andere artiesten

De kosten voor gekochte bruidskleding vergoeden wij als 
de bruid of bruidegom overlijdt binnen de periode waarin 
de verzekering dekking geeft. Dus vanaf de ingangsdatum 
tot en met de dag van het huwelijk. En duurt het feest 
meerdere dagen? Dan geldt natuurlijk de laatste dag 
van het feest. U bepaalt zelf het totaalbedrag dat u wilt 
verzekeren. Zie pagina 13.

Ook op uw huwelijksdag goed verzekerd
Hopelijk kan uw huwelijksdag gewoon doorgaan. Ook 
dan zorgt uw Huwelijksdagverzekering voor zekerheid. 
Schade aan kleding van bruid, bruidegom, bruidsmeisjes 
en -jonkers is namelijk ook gedekt. Net zoals schade aan de 
huwelijkscadeaus. Samen tot een maximum van maar liefst 
€ 2.500,-. Voor de cadeaus geldt de dekking ook nog op de 
dag na het huwelijksfeest.

Wat is verzekerd?
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Uw Huwelijksdagverzekering biedt u veel zekerheid. Maar 
wij verzekeren niet alles. Er zijn uitsluitingen die voor de 
meeste verzekeringen gelden. Daarnaast volgen hier de 
twee belangrijkste uitsluitingen die specifiek gelden voor 
de huwelijksdagverzekering:

 – Wij keren niet uit als het huwelijk niet doorgaat wanneer 
er sprake is van ernstige ziekte van u of één van uw 
familieleden, en u of de betreffende persoon dit al wist 
bij het aanvragen van de verzekering. Dit geldt ook in 
het geval dat deze persoon als gevolg hiervan overlijdt. 

Voorbeeld 
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. 

 – Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van een 
zwangerschap of bevalling van een familielid. Als het 
gaat om complicaties bij de zwangerschap van de bruid 
biedt de huwelijksdagverzekering wel dekking. 

U kunt de huwelijksdagverzekering sluiten wanneer u en 
uw partner jonger zijn dan 75 jaar. 

Wat is niet verzekerd?
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Hoeveel u voor uw huwelijksdag uitgeeft, bepaalt u 
natuurlijk zelf. En deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. 
Denk alleen maar aan de kosten van de bruidskleding, 
het bruiloftsfeest, de muziek, fotograaf en bloemen. 
Alle kosten bij elkaar opgeteld is het verzekerd bedrag. 
Daarom biedt de Huwelijksdagverzekering de keuze uit 
acht pakketten, zodat het verzekerde bedrag perfect 
aansluit op uw situatie. 

Wilt u een ander bedrag verzekeren? Bijvoorbeeld omdat u 
die dag extra groot wilt vieren? Dan kunt u via uw adviseur 
een offerte op maat aanvragen. 

Belangrijk!
Zorgt u er wel voor dat het verzekerd bedrag afgestemd 
is op alle kosten die u voor uw huwelijksdag maakt. 
Zo voorkomt u onderverzekering!

Wat kost het?
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Keuze uit acht pakketten

Pakket Verzekerd bedrag Premie* 
1  € 2.500,- € 35,-
2  € 5.000,- € 70,-
3 € 7.500,- € 105,-
4 € 10.000,- € 140,-
5 € 12.500,- € 175,-
6 € 15.000,- € 210,-
7 € 17.500,- € 245,-
8 € 20.000,- € 280,-

* Premies zijn exclusief poliskosten (€ 3,75) en assurantiebelasting; 
de minimumpremie is € 35,-.
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Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De Goudse is gevestigd te Gouda aan het 
Bouwmeesterplein 1. Het postadres is postbus 9,  
2800 MA Gouda.

Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u de 
verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens 
over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over 
de verzekering, heeft u een vraag over de voorwaarden 
of wilt u een advies over de beste keuze in uw situatie? 
Dan helpt uw verzekeringsadviseur u graag verder. 
Heeft u geen adviseur? U vindt er eenvoudig een 
via www.goudse.nl/vindeenadviseur.

Deze brochure is met zorg samengesteld en gebaseerd op 
informatie van november 2014. Aan deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Meer weten?
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U kunt weer verder.

Uw adviseur

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. 
Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden 
op de fi ets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel 
veranderd. Nu heeft  De Goudse zo’n 700 medewerkers en een omzet van ruim 
621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafh ankelijk 
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

Onafh ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers 
hebben behoeft e aan iemand die hen kent en een advies geeft  dat is afgestemd 
op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij 
nauw samen met onafh ankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om 
de juiste oplossing samen te stellen.
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