Praalwagenverzekering

U kijkt uit naar een groot feest.

Nóg kleurrijker.
Nóg origineler.
Nóg grootser.

Maar vooral: zonder zorgen.
Dat kan! Want u heeft een
praalwagenverzekering.

Als trotse eigenaar van een praalwagen of organisator van een optocht blijft u realistisch, want tijdens optochten
kan er natuurlijk van alles mis gaan. Stel dat er iemand wordt aangereden? En de bestuurder kan de schade
niet betalen? Wie draait dan voor de schade op? En wat als er iets gebeurt met de feestgangers in of op de
praalwagen?

Zorgeloos!

Bij de meeste verzekeraars kunt u niet terecht. Maar wel
bij ons! Met de Vereende praalwagenverzekering draait u
niet voor de schade op. En áls er iets mis gaat, blijft het
slachtoffer niet met lege handen achter. Deze unieke
verzekering kunt u uitbreiden met een ongevallendekking
voor inzittenden, zelfs dokterskosten zijn dan meeverzekerd.

U heeft geen zorgen, want…

… zowel de praalwagen als het trekkend
voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
… als vereniging kunt u alle praalwagens die deelnemen aan
uw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of
meer? Dan krijgt u korting op de premie.
… u kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Uw
dekking gaat in één dag voor de optocht. En eindigt één
dag na de optocht.
… u bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als
de optocht start en/of eindigt in Nederland.

Voor wie?
U bent eigenaar van een tractor of vrachtwagen die als praalwagen of als
trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
ͭͭ U bouwt zelf een praalwagen.
ͭͭ U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen.
ͭͭ U organiseert als vereniging een optocht van praalwagens.
Bel even uw verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag!

Verzekerd voor aansprakelijkheid
Met de Vereende praalwagenverzekering bent u verzekerd voor
schade die u veroorzaakt met de praalwagen aan personen of zaken.
Voor deze bedragen:

ͭ tot € 1.220.000,- er gebeurtenis voor schade aan zaken;
ͭ tot € 6.070.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Voor deze premie:
Per object per optocht

€ 90,-

Verzekerd voor ongevallen

De verzekering voor ongevallen biedt dekking voor ongevallen die
meerijdende personen overkomen. De meerijdende personen zijn
verzekerd voor de risico’s:
ͭͭ overlijden
ͭͭ invaliditeit
ͭͭ dokterskosten
De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Als er meer
dan 10 personen meerijden, dan wordt de dekking naar rato verlaagd.
Voor deze bedragen:
Wij verzekeren per persoon de volgende bedragen. U kunt kiezen uit
twee combinaties:
Combinatie 1:
A Overlijden
B Blijvende algehele invaliditeit
D Dokterskosten (subsidiair)

€ 10.000 per gebeurtenis
€ 20.000 per gebeurtenis
€ 1.000 per gebeurtenis

Combinatie 2:
A Overlijden
B Blijvende algehele invaliditeit
D Dokterskosten (subsidiair)

€ 20.000 per gebeurtenis
€ 40.000 per gebeurtenis
€ 2.000 per gebeurtenis

Voor deze premie: 			
Per object per optocht

Comb. 1
€ 25,-

Comb. 2
€ 50,-

Technisch tip top in orde
Heeft u een ‘verklaring van technische deugdelijkheid’
nodig? Dan bedoelen wij een verklaring waarin staat dat in
ieder geval de volgende onderdelen zijn gecontroleerd en
technisch in orde zijn:
ͭͭ
ͭͭ
ͭͭ
ͭͭ
ͭͭ
ͭͭ
ͭͭ

carrosserie en frame;
motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem;
krachtoverbrenging;
assen en ophanging;
stuurinrichting;
reminrichting;
verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen, als dat van
toepassing is.

U houdt de stemming erin!
Zorg dat uw optocht feestelijk blijft. Zorg dat u goed verzekerd
bent. Met de praalwagenverzekering van de Vereende. Uw
tussenpersoon
vertelt
u
graag
meer.
Of
kijk
op
verzekeren.vereende.nl en download het aanvraagformulier.

Veiligheid passagiers

Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder)
op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de
volgende eisen voldaan te worden:
ͭͭ De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/
platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of
op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De
omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het
object gemonteerd te zijn.
ͭͭ De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het
wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.
Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft
de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op
de verzekeringnemer.

Kosten en korting

De premies zijn exclusief € 15,- poliskosten en assurantiebelasting.
U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie.
Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op één polis? Dan krijgt u 10
procent korting over de hele premie.

Uw praalwagen is technisch in orde

Voordat u zich verzekert, vragen wij u of uw praalwagen of trekkend
voertuig APK-goedgekeurd is. Zo weten wij dat het met de technische
kant van de praalwagen wel goed zit.

Kunt u geen APK-keuring krijgen?
Bijvoorbeeld omdat de praalwagen geen kenteken heeft?
Of omdat u de praalwagen heeft afgemeld bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer? Dan dient u in het bezit te zijn van een verklaring van
technische deugdelijkheid. Deze kunt u aanvragen bij een erkend
garagebedrijf.
Een voorbeeld van de verklaring voor technische deugdelijkheid kunt
u vinden op verzekeren.vereende.nl onder ‘downloads’. Gebruikt u
een tractor? Dan heeft u geen keuring nodig.

Bij een erkend bedrijf
U vraagt de verklaring aan bij een erkend garagebedrijf.
Dat is een garagebedrijf die een APK-keuring mag doen
voor het soort voertuig waarop uw praalwagen is
gebaseerd.
Niet ouder dan 3 maanden
Uw verklaring van technische deugdelijkheid mag op
het moment dat de verzekering ingaat niet ouder zijn
dan 3 maanden.
Zorgt u daarvoor?
U zorgt ervoor dat de praalwagen voldoet aan alle
voorwaarden van de keuring. Daarmee voorkomt u dat
u als u schade veroorzaakt, deze alsnog zelf moet
betalen.

de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk
+31 (0)70 340 81 00
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verzekeren.vereende.nl

Aanvraagformulier
Praalwagenverzekering 2017
dV A PRW 0116_IA

Toelichting
U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen
schadevergoeding.
Doe het volgende en voorkom zo problemen:
ͭͭ Beantwoord alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
ͭͭ Worden anderen of eigendommen van anderen ook verzekerd? Geef dan alle informatie van deze personen juist en volledig door. Het is dus verstandig om
deze vragen ook aan hen te stellen!
ͭͭ Hebben wij volgens u bepaalde informatie al? Beantwoord ook dan alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
ͭͭ Heeft u dit aanvraagformulier verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent bepaalde informatie aan ons door te geven?
Geef deze informatie dan alsnog aan ons door. Dit hoeft niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering hebben geweigerd.
Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan kunnen wij uw aanvraag weigeren of een eventuele schade niet of niet volledig betalen.
Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle informatie van u hadden gehad? Dan mogen wij de verzekering
opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen misleiden.

Naam tussenpersoon
Subnummer

Rekening-courant nummer

Welke vragen vult u in:
ͭͭ Vraagt u deze verzekering aan voor uzelf of namens een groep vrienden voor een praalwagen?
Dan vult u vraag 1, 2, 3, 4 en 5 in.
ͭͭ Vraagt u deze verzekering aan namens alle deelnemers aan een optocht die uw vereniging organiseert?
Dan vult u vraag 3, 5 en 6 in. U moet bevoegd zijn om namens de vereniging te handelen.

1 / Gegevens verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)
Geslacht

*

Man

*

Vrouw

Geboortedatum

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
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Telefoonnummer(s)

2

2 / Gegevens trekkend voertuig / praalwagen
Naam en voorletter(s) eigenaar
Naam en voorletter(s) bestuurder
Geboortedatum bestuurder
Rijbewijs categorie

*

A

*

B

*

C

*

D

*

*

E

T

Merk / Type
Kenteken / Chassisnummer
Is het trekkend voertuig*/de praalwagen APK-goedgekeurd, of is er
een verklaring van technische deugdelijkheid aanwezig? 					
* Ja
* Nee
Een voorbeeld van de verklaring voor technische deugdelijkheid kunt u vinden op www.verzekeren.vereende.nl.
*dit geldt niet voor tractoren. Indien niet aan deze eis voldaan wordt, is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.

3 / Veiligheid passagiers
Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
ͭͭ De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze
gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
ͭͭ De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.
Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.
Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op
de verzekeringnemer.
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a. Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar?
b. Bevinden de personen op de praalwagen/platte kar (exclusief de bestuurder) zich achter een
omheining van minimaal 1,20 m hoog, welke nagelvast aan het object is gemonteerd, of zijn
zij deugdelijk gezekerd aan het object?
c. Is de bestuurder minimaal 18 jaar oud én in bezit van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs
voor het (trekkend) motorrijtuig?
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*

Ja

*

Nee

*

Ja

*

Nee

*

Ja

*

Nee

4 / Gegevens optocht
Optocht

Datum

Beginplaats

Eindbestemming

1
2
3
4
5
6
7

5 / Gewenste dekking
Geef aan waarvoor u de verzekering wilt afsluiten.
* Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) premie € 90,- per object per optocht**
* Ongevallen
De ongevallenverzekering is alleen mogelijk in combinatie met de aansprakelijkheidsdekking.
Combinaties Ongevallen In-/opzittenden
bij overlijden bij blijvende invaliditeit premie**
* combinatie 1 € 10.000,- € 20.000,€ 25,- per object per optocht
* combinatie 2 € 20.000,- € 40.000,€ 50,- per object per optocht
** De premies zijn exclusief € 15,- poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie.
Bij een vereniging geldt de gekozen optie bij de dekking voor de ongevallenverzekering voor alle deelnemende praalwagens.

6 / Gegevens van vereniging
Naam van vereniging
Naam van contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Datum van optocht
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Beginplaats

Eindbestemming
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Geef aan wie de deelnemers zijn aan de optocht die uw vereniging organiseert.
Naam en voorletter(s)
bestuurder

Merk / type

Kenteken / chassisnummer

Geboortedatum bestuurder

Zijn de trekkende voertuigen*/de praalwagens APK-goedgekeurd, of zijn er
verklaringen van technische deugdelijkheid aanwezig?
*dit geldt niet voor tractoren.

*

Indien niet aan deze eis voldaan wordt, is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.

dV A PRW 0116_IA

Ruimte voor een toelichting of bijzonderheden:
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Ja

*

Nee

Belangrijk!
Lees, voordat u dit aanvraagformulier ondertekent, de toelichting over de mededelingsplicht door. U vindt deze toelichting aan het begin van het formulier.
Waarmee gaat u akkoord als u ondertekent?
U gaat met het volgende akkoord:
ͭͭ het sluiten van deze verzekering;
ͭͭ de dekking van deze verzekering zoals in de voorwaarden* is omschreven;
ͭͭ alle voorwaarden* van deze verzekering;
ͭͭ dat wij bij de beoordeling van deze aanvraag gegevens uit externe databanken gebruiken.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats en datum

Handtekening
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* U kunt de (aanvullende) voorwaarden van de motorrijtuig- en ongevallenverzekering downloaden van onze website verzekeren.vereende.nl/downloads.
U kunt ze ook opvragen via telefoonnummer +31 (0)70 340 8100 of via email op verzekeren@vereende.nl.
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de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk

dV A PRW 01

IBAN NL67ABNA0463168437
BIC ABNANL2A KvK 33054669
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01

16_IA

+31 (0)70 340 81 00
verzekeren@vereende.nl
verzekeren.vereende.nl

Verklaring
Technische Deugdelijkheid
dV VTD

Hierbij verklaar ik, keurmeester

(naam),

in dienst van erkend garagebedrijf
dat ik op

-

-

(naam erkend garagebedrijf),
het volgende motorrijtuig technisch heb goedgekeurd:

Merk:
Type:
Chassisnummer:
De volgende onderdelen zijn door mij gecontroleerd en technisch in orde bevonden:
ͭͭ Carrosserie en frame
ͭͭ Motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem
ͭͭ Krachtoverbrenging
ͭͭ Assen en ophanging
ͭͭ Stuurinrichting:
ͭͭ Reminrichting
ͭͭ Verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen als dit van toepassing is
Deze verklaring van Technische Deugdelijkheid is naar waarheid ingevuld:

Handtekening keurmeester en bedrijfsstempel:

Datum ondertekening:
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