
Rialto.Tóch verzekerd

Aanvraagformulier
Praalwagen-/
Platte karverzekering 



Naam tussenpersoon 

Rekening-courant nummer Subnummer

Welke vragen vult u in:
- Vraagt u deze verzekering aan voor een praalwagen, of platte kar van uzelf of een groep van vrienden? 

Dan vult u vraag 1, 4 en 5 in. Èn vraag 2 voor praalwagen òf vraag 3 voor platte kar.
- Vraagt u deze verzekering aan namens alle deelnemers aan een optocht die uw vereniging organiseert?

Sla dan vraag 1 tot en met 4 over en begin direct met vraag 5. U moet bevoegd zijn om namens de vereniging te handelen.

1 Gegevens verzekeringnemer

Naam en voorletter(s)

Adres (geen postbus)

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

2 Gegevens trekkend voertuig / praalwagen

Wij verstaan onder een praalwagen een aanhangwagen of motorrijtuig die is opgetuigd en wordt gebruikt als kijkobject 

tijdens een optocht. Een praalwagen kan zelfstandig rijden of kan worden getrokken door een motorrijtuig. 

Voldoet de te verzekeren praalwagen aan deze omschrijving? Ja Nee

Naam en voorletter(s) eigenaar

Naam en voorletter(s) bestuurder   

Geboortedatum bestuurder   

Rijbewijs categorie A B C D E F

Trekker rijbewijs

Merk / Type

Kenteken / Chassisnummer

Is het trekkend voertuig / de praalwagen APK gekeurd? Ja Nee

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.

U moet bij deze aanvraag juiste en volledige informatie geven. 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 hebben gehad? Dan mogen wij de verzekering opzeggen. Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen
misleiden.



Combinaties Ongevallen In-/opzittenden

bij overlijden bij blijvende invaliditeit

combinatie 1 € 10.000,- € 20.000,-

combinatie 2 € 20.000,- € 40.000,-

3 Gegevens platte kar

Wij verstaan onder een platte kar een aanhangwagen die wordt gebruikt voor het vervoeren van personen tijdens een 

feestelijke rondrit of tijdens een in- of optocht. Een platte kar rijdt nooit zelfstandig en wordt getrokken door een motorrijtuig.

Voldoet de te verzekeren platte kar aan deze omschrijving? Ja Nee

Om een platte kar te verzekeren, moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: 

1. de platte kar is rondom voorzien van een omheining, afzetting of hek van minimaal 1.20 meter hoog, die nagelvast aan de 

kar gemonteerd is;

2. de bestuurder van het trekkende motorrijtuig is minimaal 24 jaar oud;

3. de bestuurder van het trekkende motorrijtuig is in het bezit van rijbewijs BE. 

Wordt aan al deze drie voorwaarden voldaan? Ja Nee

Is het trekkende motorrijtuig APK goedgekeurd of 

is er een verklaring van technische deugdelijkheid? Ja Nee

4 Gegevens optocht

Geef aan aan welke optocht(en) uw praalwagen deelneemt.

Optocht Datum Naam organiserende vereniging Beginplaats Eindbestemming

1

2

3

4

5

6

7

5 Gewenste dekking

Geef aan waarvoor u de verzekering wilt afsluiten.

Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.)

Ongevallen

Geluidsinstallatie

De ongevallenverzekering en de verzekering van de geluidsinstallatie is alleen mogelijk in combinatie met de 

aansprakelijkheidsdekking.

Verzekerde bedragen geluidsinstallatie

€ 1.000,- 

€ 2.000,- 

€ 3.000,- 

Bij een vereniging geldt de gekozen optie bij de dekking voor de geluidsinstallatie en ongevallenverzekering voor

alle deelnemende praalwagens. 

P



6 Gegevens van vereniging

Naam van vereniging 

Naam van contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Datum van optocht

Beginplaats Eindbestemming

Geef aan wie de deelnemers zijn aan de optocht die uw vereniging organiseert.

Naam bestuurder Merk / type Kenteken / chassisnummer APK-gekeurd Geldig rijbewijs

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ja  Nee Ja  Nee

Ruimte voor een toelichting of bijzonderheden:



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

* U kunt de voorwaarden van de motorrijtuig-, ongevallen- en geluidsinstallatieverzekering downloaden van onze website

www.rialto.nl. U kunt ze ook opvragen bij onze afdeling Relatiemanagement, via telefoonnummer 0900-2742586 of 

e-mail rm@rialto.nl.

Handelskade 49

Postbus 1074

2280 CB Rijswijk

KvK 33054669

ABN Amro 46.31.68.437

IBAN NL67ABNA0463168437

BIC ABNANL2A

BTW/VAT NL.0014.19.043.B01

Rialto Verzekeringen is een handelsnaam van de

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V.

Gebruik van het telefoonnummer kost € 0,15 per 

minuut tot een maximum van € 10,- per gesprek.Ri
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