Carnavalsvereniging
DePuupenkoppen
Verzekering voor,tijdensen na de carnavalsoptocht
2018
1.

Alle aan de carnavalsoptocht deelnemende gemotoriseerde voertuigen moeten verzekerd zijn tijdens
de optocht. Geen verzekering = geen deelname.

2.

Verzekering kan collectief door tussenkomst van de CV De Puupenkoppen of door de deelnemer zelf
geregeld worden.

3.

Indien je besluit zelf een geldige verzekering af te sluiten voor de optocht moet de optochtcommissie
uiterlijk 1 februari 2018 hiervan een bewijs in handen hebben. Dit bewijs is afgegeven door de
verzekeringsmaatschappij en hierop staat induidelijk Nederlands verwoord welke object voor welke
optocht verzekerd is, eventueel ondertekend door de tussenpersoon (in overleg met de
optochtcommissie).

4.

Als je mee doet aan de collectieve verzekering van de praalwagenverzekering moet je zorgen dat de
verzekeringspremie per voertuig vóór 1 februari 2018 is overgemaakt op rekeningnummer
NL80RABO0300758561 t.n.v. CV De Puupenkoppen onder vermelding van “deelnameoptocht 2018
gevolgd door “groepsnaam”.

5.

Per voertuig wordt door de verzekeraar een bedrag van €100,- in rekening gebracht. Voor het vaststellen
van de hoogte van de doorberekende premie van de collectieve verzekering wordt dit jaar onderscheid
gemaakt.
Jong (t/m 14 jaar) met wagen
Jongbelegen (15 t/m 21 jaar) met wagen

€ 30,€ 50,-

Belegen (vanaf 22 jaar) met wagen

€ 90,-

Belegen (vanaf 22 jaar) 100% ladies met wagen

€ 90,-

6.

Bij je inschrijving dien je van het motorvoertuig het chassisnummer op te geven.

7.

Als je met een (oude) auto mee doet aan de optocht dient deze te zijn voorzien van een geldige APK –
goedkeuring of een verklaring van technische deugdelijkheid. (let op: dit is niet nieuw maar wel verplicht)

Belangrijkste kenmerken en voordelen van "Verzekering via de Puupenkoppen"
 Verenigingen kunnen alle deelnemende praalwagens aan een door hun georganiseerde optocht in één
keer verzekeren.
 Er wordt geen onderscheid gemaakt naar (trekkend) voertuig. Vaste premie per object. (een deel van de
premie wordt door de Puupenkoppen betaald, afhankelijk van de categorie-indeling zal een door
berekening plaats vinden)
 Niet alleen deelname aan de optocht is verzekerd maar ook de rit naar de start plaats van de optocht
evenals het vervoer van de praalwagen na beëindiging van de optocht zijn gedekt. Let hierbij op: Alleen de
wagen en de bestuurder zijn hierbij gedekt. Er mag daarom naast de bestuurder tijdens deze rit niemand op
de wagen
 Bij aanvang van de verzekering dienen voertuig en technisch in orde te zijn. Dit dient men aan te tonen
door een APK-goedkeuring of een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig niet meer
gekeurd kan worden in het kader van de APK.
 De chauffeur van een trekkend voertuig dient te beschikken over een passend rijbewijs bij zijn combinatie
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U moet alles mededelen wat van belang kan zijn, anders komt een eventuele schadevergoeding in gevaar.
Als u de zeverzekering aanvraagt, bent u verplicht de juiste en volledige informatiete geven. Want als blijkt dat u iets niet
(of niet naar waarheid) verteld hebt, dan is de verzekeringsmaatschappij niet verplicht u te verzekeren, of uw schade te
vergoeden. Dat betekent dat u het volgende moet doen:
•
•
•
•
•

De vragen in dit aanvraag formulier goed en zo volledig mogelijk beantwoorden.
Bij de beantwoording van de vragen ook alle informatie geven over iedereen die u wilt meeverzekeren of wiens
belangen worden meeverzekerd.
Ook alles wat zij weten, wat van belang kan zijn, moet aan de verzekeraar worden verteld. Het is dus verstandig ook
de vragen aan hen zelf te stellen.
Ook als u denkt dat de verzekeraar bepaalde antwoorden al zal kennen, moet u die vragen toch zo volledig mogelijk
beantwoorden.
Wellicht vult u nu bepaalde informatie in, maar u ontdekt na het in sturen dat er nog iets meer of iets anders van
belang is. Dan moet u die informatie alsnog aan de verzekeraar geven. Dat geldt niet als de verzekeraar u intussen
heeft gemeld dat de verzekering is afgesloten of geweigerd.

Wat gebeurt er als u iets verzwijgt of verkeerde informatie geeft?
Zou u niet of niet alles hebben medegedeeld wat u moet mededelen, dan kan dat er toeleiden dat u minder of zelfs
helemaal geen schadevergoeding krijgt. Zou blijken dat u met opzet de verzekeraar heeft willen misleiden, dan mag de
verzekeraar de verzekering opzeggen. Dat geldt ook als de verzekeraar nooit de verzekering zou hebben afgesloten als
bij de verzekeraar van te voren alles bekend was: ook dan mag de verzekeraar de verzekering opzeggen.
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