
 

 

  

Clausule praalwagen ongevallen inzittenden 
 
In aanvulling en/of afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden ongevallen inzittendenverzekering staat 
vermeld geldt het onderstaande: 
De verzekering biedt dekking voor maximaal 10 personen. 
Als er meer dan 10 personen meerijden, dan wordt de  
dekking naar rato verlaagd. 
 
Deze verzekering geldt in: 
- Nederland; 
- België; 
- Duitsland. 
Begint de optocht niet in Nederland? Of eindigt de optocht niet 
in Nederland? Dan geldt deze verzekering niet. 
 
Deze verzekering geldt:  
- tijdens de optocht die plaats vindt op de datum en in de plaats die op de polis  
   vermeld staat.  
- gedurende de rit van de stalling naar het startpunt van de 
  optocht. Indien deze rit 1 dag vóór de optocht is dan geldt deze verzekering ook.  
- gedurende de rit van het eindpunt van de optocht naar de 
  stalling. Indien die rit 1 dag na de optocht is dan geldt deze verzekering ook.  
 
Belangrijk 
Omdat de veiligheid tijdens de optocht in een ieders belang is, 
stellen wij een aantal eisen waaraan de praalwagen en de 
bestuurder moeten voldoen.  
 
1 of meer personen op de praalwagen/platte kar: 
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 in het bezit te zijn van rijbewijs categorie B+E. 
 
Indien bij schade blijkt dat niet aan (een van de) bovenstaande eisen is voldaan vervalt het recht op een 
uitkering. 
 
Dokterskosten 
Heeft een verzekerde een ongeval met het motorrijtuig? Dan 
vergoeden wij de dokterskosten. Deze kosten moeten volledig te 
maken hebben met het ongeval. Het verzekerde bedrag dat op het 
polisblad staat, is het verzekerde bedrag per persoon en per 
gebeurtenis.  
Wij betalen de werkelijke kosten van de dokter die een verzekerde 
behandelt. Het maximum is het verzekerde bedrag. 
 
Wie ontvangt de vergoeding van dokterskosten? 
Wij betalen de dokterskosten aan verzekerde uit. Stuur ons 
originele en gespecificeerde nota’s, rekeningen of declaraties. 
Anders betalen wij geen vergoeding. Dat geldt ook als wij deze 
bewijzen pas ontvangen een jaar nadat u de kosten heeft gemaakt. 
 


