JURIDISCH

Millimeters
minder regen
scheelt tonnen
Het zomerfestival ‘We Love the
90’s’ in Nijmegen viel vorig jaar in
het water door een hevige storm
met wind en regen, met als gevolg minder publiek en minder
omzet. Een klap voor organisator
Daan van den Nouweland. Wel
had hij een regenverzekering bij
Tokio Marine afgesloten, wat het
leed verzachtte. Vergeet het maar,
stelde Tokio Marine, er is 9 millimeter te weinig regen gevallen.
Eind vorige week troffen de partijen elkaar voor de rechter.
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JURIDISCH

Een paar millimeter regen kan
tonnen aan verzekeringsgeld schelen
Rémy Baurichter
Amsterdam

Een hevige zomerstorm met wind en regen teisterde vorig jaar de achtste editie
van ‘We Love the 90’s’ in Nijmegen. Met
als gevolg minder publiek en minder
omzet voor het festival. Een klap voor de
organisator. Eén troost: hij had een regenverzekering afgesloten; die zou zijn
leed wat verzachten.
Vergeet het maar, stelde verzekeraar Tokio Marine, er is 9 millimeter te weinig
regen gevallen. Eind deze week troffen
organisator Daan van den Nouweland en
Tokio Marine elkaar voor de rechter
In de polis die Van den Nouweland van
Tokio Marine kreeg, stond dat de Japanners een bedrag van €400.000 uit zouden
keren als er meer dan één centimeter regen zou vallen tussen zes en negen uur ’s
avonds. Die tijdstippen had Van den Nouweland zelf uitgekozen omdat het dan het
drukst is en bezoekers dan doorgaans het
meeste geld uitgeven. Een regenbui tussen die tijden kan de dagomzet maken
of breken.
De regenverzekering kostte hem €7000.
Veel geld, erkent Van den Nouweland,
‘maar je wilt toch ook lekker kunnen slapen?’ Aangezien 2018 de droogste zomer
ooit gemeten bleek, leek een regenverzekering een overbodige luxe. Maar op 25
augustus bleek de festivalveteraan verstandig te hebben gegokt: ‘Om vijf uur
kwam de eerste plensbui.’ De organisator
toont een ﬁlmpje op zijn telefoon. ‘Hier,
kijk, ze staan allemaal in hun poncho’s.’
En daar bleef het niet bij: festivalgangers die op jarennegentigklappers als
Aqua en Special D. af waren gekomen,
stonden na zes uur die avond onophoudelijk in de regen. De festivaldirectie deelde
poncho’s uit, maar ze kon niet voorkomen
dat van de 30.000 verwachte bezoekers
er maar 20.000 kwamen opdagen. De
kaartopbrengst stortte in elkaar, net als
die van de drank.
Toen Tokio Marine naderhand in een
rapport schreef dat het geen premie zou
uitkeren omdat er te weinig regen zou zijn
gevallen, besloot Van den Nouweland om
zelf een weerrapport van die dag aan te
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vragen. De Japanse verzekeraar beriep
zich in zijn oordeel op een satellietanalyse van het Amerikaanse weerinstituut
Weather Analytics (WA).
De organisator schakelde voor €1800
het Nederlandse Weerplaza in. Die constateerde dat er op 25 augustus 2018 wél
meer dan 1 centimeter regen was gevallen. Daar was Tokio Marine niet van onder
de indruk. Van den Nouweland had zelf
zijn handtekening gezet onder de polis
en stemde daarmee in dat de Japanners
gebruik zouden maken van het weerverslag van de Amerikanen en niet anders,
luidde het schriftelijke antwoord.
Een tweede weerrapport, ditmaal opgesteld door de Schiedamse weeranalist
Meteo Diensten op aanvraag van de organisator, gaf hem wederom gelijk: er viel
ook volgens hen meer dan een centimeter regen die avond. Daarop sloeg Tokio
Marine terug met een eigen onafhankelij-
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Volgens Tokio Marine viel er 9
millimeter te weinig regen voor een
claim. FOTO: DAAN VAN DEN NOUWELAND

Festivalgangers die
op klappers als Aqua
af waren gekomen,
stonden de hele tijd
in de regen
Ondanks de poncho’s
kwamen van de
30.000 verwachte
bezoekers er maar
20.000 opdagen

ke weeranalyse van de Oostenrijkse weerexpert Ubimet. Nee, er viel níet meer dan
één centimeter regen, concludeerde die.
Van den Nouweland zag weinig heil in
weer een nieuwe, eigen weeranalist. Al
was het maar omdat dat hem opnieuw
€1800 zou kosten. Een rechtsgang bleek
de uitweg. Daarbij kreeg hij hulp aangeboden van Weiss Capital, een bureau dat
zijn proceskosten over wilde nemen in
ruil voor een commissie.
Op 22 augustus besluit de rechter of de
hulp van een onafhankelijke weerspecialist wordt ingeschakeld. Die gaat bepalen
hoeveel millimeter regen er op 25 augustus 2018 viel. Als die de organisator gelijk
geeft, gaat Van de Nouweland door met
procederen.
Hij heeft vertrouwen in een geslaagde
aﬂoop. ‘Ik ben positief gestemd’. Voor de
volgende editie van We Love the 90’s heeft
hij geen regenverzekering afgesloten.

