
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!

U kijkt uit naar een groot feest. Nóg kleurrijker.
Nóg origineler. 
Nóg grootser.

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



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 € 10.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 20.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 1.000 per gebeurtenis

Combinatie 2:
A Overlijden € 20.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 40.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 2.000 per gebeurtenis

Voor deze premie:   Comb. 1      Comb. 2
Per object per optocht € 25,-       € 50,-

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.

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.

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.

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.
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