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Inleiding 

Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Risicobeperking bij events. Hierin staat in detail 
beschreven wat de leergang inhoudt. Het programma (tijd, locatie en docent) zijn onder voorbehoud. 
 
U organiseert diverse evenementen waarbij de deelnemers sporten of andere lichamelijke activiteiten 
ondernemen. Een deelnemer valt ongelukkig en heeft inkomensderving. Wie is aansprakelijk? Wat als u 
een evenement organiseert en het publiek raakt gewond. Wie is aansprakelijk? Een artiest komt niet 
opdagen bij een optreden? Wie betaalt de kosten? Stel er is terrorisme dreiging en uw evenement kan niet 
doorgaan. Wie betaalt de inkomsten derving? Het waait erg hard en u moet uw evenement aflassen. Wie 
betaalt de kosten? Dit soort vragen komen aan bod in deze training. Ervaren docenten uit de juridische 
wereld en de verzekeringswereld geven antwoord op al deze vragen. 
 
Wie komt in aanmerking voor deze leergang: 

• Event Professionals 

• Medewerkers van evenementenbureaus 

• Corporate eventmanagers 

• Medewerkers van event leveranciers 

• Marketeers 

• Communicatie managers 

• Secretaresses, PA ,etc. 
Eigenlijk iedereen die in de eventbranche werkt en te maken krijgt met deelnemers die gewond kunnen 
raken, artiesten die afspraken niet nakomen, extreem weer en andere zaken die een risico vormen voor uw 
evenement. 
 
Lesmateriaal & studiebelasting  
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u thuis nog eens rustig 
kan doorlezen. In deze leergang is geen tentamen opgenomen. U ontvangt bij volledige aanwezigheid wel 
een deelnamecertificaat. 

 
 
 

Hopelijk mogen we u binnenkort begroeten bij de leergang risicobeperking bij events! 

 
 
 

De productie en leiding van deze leergang is in handen van Alexandra Fischer (EMa) 
Telefoonnummer: 06-13182223 

E-mailadres: alexandra@masterineventmanagement.nl 
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Risicobeperking bij events 

Inhoudelijk programma 

Tijd (uur) Titel Wie 

09.30 – 10.00 Ontvangst 

10.00 – 12.00  Risicobeperking  
Michiel Bredius – Relatiebeheerder zakelijk bij Klap 
B.V. 
Joël Dolmans – Advocaat bij Van As Advocaten 

Inhoud 

In hoeverre zijn organisatoren aansprakelijk voor schade die deelnemers (en niet-
deelnemers) leiden ten gevolge van hun evenement? Kunnen organisatoren hun 
aansprakelijkheid beperken of nog beter voorkomen? Zo ja, hoe? Tijdens deze 
sessie worden deze vragen vanuit juridisch en verzekering technisch oogpunt 
beantwoord, waarna middels cases gezamenlijk naar het antwoord op de derde 
vraag zal worden gezocht. Vervolgens leren deelnemers hoe evenementen 
verzekeringen risico’s kunnen verlagen en hoe deze toe te passen in de juiste 
situatie. 

12.00 – 12.30 Lunch en rondleiding 

Leerdoelen 

De leergang “Risicobeperking bij events” leert u: 

• als organisator van een evenement de aansprakelijkheid voor schade te beperken 

• waar u rekening mee moet houden bij het afsluiten van contracten met leveranciers, artiesten  

• hou u de risico’s beperkt van allerlei situaties 

• de diverse soorten verzekeringen en het belang hiervan per event situatie 
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