
 

 

  

Clausule praalwagen (motorrijtuig) 
 
In aanvulling en/of afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering staat vermeld geldt 
het onderstaande: 
 
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.  
 
Technische deugdelijkheid 
Heeft het motorrijtuig een kenteken? 
Dan moet het motorrijtuig APK goedgekeurd zijn (zie www.apk.nl). 
 
Heeft het motorrijtuig geen kenteken? En het is geen tractor? 
Dan geldt de verzekering alleen indien: 
- voor het motorrijtuig een verklaring van technische 
deugdelijkheid is afgegeven; 
- die verklaring is afgegeven door een erkend garagebedrijf; 
- die verklaring op de dag van de optocht(en) geldig is; 
- de verklaring niet ouder is dan 3 maanden op de dag van de optocht. 
 
Verklaring van technische deugdelijkheid 
De volgende onderdelen moeten gecontroleerd worden: 
- carrosserie /chassisraam en frame; 
- motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem; 
- krachtoverbrenging; 
- assen en ophanging; 
- stuurinrichting; 
- reminrichting; 
- verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen (alleen als er 
met een aanhangwagen wordt gereden). 
 
 

http://www.apk.nl


 

 

 
 

In de verklaring van technische deugdelijkheid moeten deze 
onderdelen vermeld staan en goedgekeurd zijn. De verklaring mag niet ouder 
zijn dan 3 maanden. 
 
Erkend garagebedrijf 
Heeft het garagebedrijf een algemene APK-erkenning van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)?En geldt die APK-erkenning ook voor het verzekerde motorrijtuig? 
Dan is het bedrijf een erkend garagebedrijf. 
 
Wat gebeurt er als er niet aan (een van de) bovenstaande eisen is voldaan ? 
Wij hebben in dat geval het recht om schade, die we hebben 
betaald te verhalen op de verzekeringnemer.   
 


