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31-03-2020/6 

CORONAVIRUS – COVID-19 

 
Beste collega kermisexploitanten, 

 

Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland middels nieuwsbrief 6.  
 
BERICHT VAN INTERPOLIS 
  
Ook de beroepsgroep kermis wordt helaas zwaar getroffen door maatregelen die genomen moeten 
worden om het coronavirus onder controle te krijgen. De start van het seizoen heeft nooit mogen 
plaatsvinden. De reserves zijn aan het slinken aan het einde van de winter, waardoor de start van het 
seizoen nodig is om weer vet op de botten te krijgen. 
 
Interpolis geeft om het lot van zijn kermisrelaties. Daarom heeft Interpolis besloten om een aangepast 
beleid toe te passen. Het proberen van het beperken van de kosten zonder af te doen aan een volledige 
dekking. 
 
AANPASSINGEN 
Interpolis heeft het volgende aangeboden. Vanaf 1-3-2020 worden de volgende objecten aangepast. 

1. De dekking wordt beperkt op het risicoadres welke wordt genoemd op de polis. Wanneer de 
attracties op een ander adres worden vermeld of er wordt geen risicoadres vermeld op de polis 
dient u dit door te geven aan uw tussenpersoon. Hierna zal de Interpolis acceptant een 
beoordeling uitvoeren. 
 

2. Er wordt een vast premie per object van 5 o/oo bruto gehanteerd tijdens de periode dat er alleen 
dekking is op het risicoadres. De huidige premie bedraagt nu, afhankelijk van het eigen risico, ca 
10 o/oo tot 15o/00. 

 
3. Deze volgende clausule geldt voor aangepaste objecten; 

De verzekerde zaken zijn alleen verzekerd op de op het polis genoemde risicoadres, in 

tegenstelling tot wat er wordt aangegeven op het polis blad, in de polisvoorwaarden of in de 

clausules ‘dekkingsgebied’. Er is geen dekking ongeacht de schadeoorzaak buiten het op de polis 

genoemde risicoadres. Voor zover dat het mogelijk is moeten de verzekerde zaken, binnen en 

buiten het gebouw, zoveel mogelijk van elkaar gestald te worden.  

Verzekerde is verplicht indien hij werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur - zoals 

lassen, snijden, slijpen, vlam solderen, verf afbranden, dak bedekken en dergelijke - ten behoeve 

van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines 

en attracties etc. de volgende maatregelen te nemen: 



 

A: genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht onder toezicht van 

verantwoordelijk personeel van verzekerde buiten het gebouw; 

B: brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, 

moeten verwijderd worden tot op een veilige     afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of 

als dit onmogelijk is, moeten zij beschermd worden. 

C: een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser en met GSM. 

 

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand 
vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan 
dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Indien in 
geval van schade blijkt dat de verzekerde zijn verplichting niet is nagekomen met betrekking tot 
preventie, verliest hij alle rechten op schadevergoeding. 

 
Interpolis raadt aan, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, de stallingsadressen zo spoedig mogelijk door 
te geven zodat aanpassingen op de verzekeringspolis nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer 
de attracties weer geëxploiteerd gaan worden dient dit ook gelijk door te geven. Totdat het zover is blijft 
de tijdelijke dekking van kracht en zal schade buiten het stallingsadres niet vergoed worden. 
  
AANVULLENDE INFORMATIE  
 
Met een geldig schorsingsbewijs kunt u de WAM-verzekering tijdelijk stopzetten. Wanneer het voertuig is 
geschorst bij de RDW, geldt er geen verzekeringsplicht en kan de verzekering dus (tijdelijk) stopgezet 
worden. Hiervoor dient u het schorsingsbewijs aan te leveren. Wanneer het voertuig of de kentekens 
weer worden aangemeld bij de RDW dient u dit zo spoedig mogelijk aan Interpolis door te geven zodat de 
WAM-dekking weer van kracht wordt. De dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering kan helaas niet 
worden opgeschort. Interpolis geeft aan dat dat ook niet verstandig is omdat aansprakelijkheidsrisico’s 
gewoon doorlopen, ook bij een bedrijfsstilstand. Daarnaast kunnen er aanspraken volgen over een 
gebeurtenis voor de opschortingsdatum.   
 

AANVRAAG NOODHULP 

Om in aanmerking te komen voor de noodhulp van € 4.000, – dient u een aanvraag in te dienen. Voor de 
noodhulp van € 4.000, – is onderstaand de lijst van SBI-codes van de diverse branches. De SBI-code van de 
kermis staat in onderaan weergegeven (SBI-code kermis 93.21.2). 
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de 
onderstaande SBI-codes. 
Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming 
aanvragen. De actuele lijst vindt u op de website van de Bovak. We actualiseren de lijst met branches en 
sectoren zo snel mogelijk. Lukt het u niet om in te loggen of een aanvraag in te dienen? Probeer het op 
een later tijdstip opnieuw. 

SBI-codes 
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-
code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven 
staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in 
aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. 

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via de KVK kunt u uw SBI-code 
hoofdactiviteit opvragen, of gebruik onze zoektool SBI-codes onderaan deze pagina: 



De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u 
meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. 
Als eenmanszaak kunt u uw gegevens gratis bekijken op de website van KVK. 
Als gebruiker van de KVK HR app krijgt u 30 gratis inzagen per jaar. 

Omschrijving activiteit 
SBI-code; 

• Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 
56.10.2 

• Eventcatering 
56.21 

• Cafés 
56.30 

• Beoefening van podiumkunst 
90.01.1 

• Producenten van podiumkunst 
90.01.2 

• Circus en variété 
90.01.3 

• Dienstverlening voor uitvoerende kunst 
90.02 

• Exploitatie van speelautomaten 
92.00.9 

• Pret-en themaparken 
93.21.1 

• Kermisattracties 
93.21.2 

 

NIEUWS VANUIT TILBURG 
 
Beste collega exploitanten,  
 
Vandaag zijn we door kermiswethouder Rolph Dols van Tilburg telefonisch op de hoogte gebracht dat het 
College/corona crisisteam eerder vandaag de beslissing heeft genomen de vooruitbetaalde pachtgelden 
voor de Tilburgse Kermis 2020 terug te storten en daarmee tegemoet te komen aan het dringende 
verzoek van de gezamenlijke kermisbonden. Waarvan acte. 
 
Aangepaste betalingstermijnen kermissen gem. Tilburg: 
* Reeshof: volledig geannuleerd - restitutie pachtbedrag + brief (t.b.v. boekhouding). 
* Berkel Enschot: teruggave vooruitbetaalde pachtgelden/nieuwe eerste termijn uiterlijk 19 juni/tweede 
termijn uiterlijk 23 juni (mits doorgang kermis). 
* Tilburg: teruggave vooruitbetaalde pachtgelden/nieuwe eerste termijn uiterlijk 18 juli (voor aanvang van 
de kermis)/ tweede termijn uiterlijk 26 juli (mits doorgang kermis). 
* Udenhout: teruggave vooruitbetaalde pachtgelden/nog geen nieuwe data t.b.v. betalingstermijnen. 
 

 

Hartelijke groet, 

 
Jan Boots 
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB 

Atze J. Lubach-Koers 
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK 
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE 

 


