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Beste deelnemer(s) van de optocht, misschien kan ik je € 150,- besparen!
Onze optocht staat bekend als een van de mooiere carnavalsoptochten van boven de rivieren. Dat is
iets waar we trots op mogen / moeten zijn. Maandenlang wordt er gezwoegd om op die ene zondag
te pronken met een zo mooi mogelijke wagen. Om deel te nemen moet de wagen verzekerd zijn
zodat jullie als groep in het geval van een incident voor een belangrijk deel verzekerd zijn.
Uiteraard kun je je wagen collectief verzekeren door tussenkomst van de Puupenkoppen. Wij regelen
dan je aanmelding en betaalt de vereniging zelfs een deel mee aan de premie om de kosten te
drukken. We hebben de premies voor komend jaar ontvangen en die zijn vastgesteld op:
 Belgen € 120, Jong belegen € 75, Jong € 50,Kan dat voordeliger? Misschien wel… Mocht je namelijk met een trekker rijden die al verzekerd is,
dan kan het zijn dat deze ook al is verzekerd voor georganiseerde optochten. Dit kun je navragen bij
je eigen verzekeringsmaatschappij. Van Nationale Nederlanden, Univé en Interpolis weten we dat ze
hier best soepel in zijn. Mocht dit dus zo zijn, dan hoef je je trekker niet te verzekeren via de
Puupenkoppen en scheelt je dat dus geld. Mocht je via je eigen maatschappij de verzekering regelen,
dan moeten wij wel voorafgaand aan de optocht een kopie van de polis ontvangen waarop expliciet
vermeld staat dat de trekker is verzekerd voor de carnavalsoptocht. Een mail van de
verzekeringsmaatschappij waarin vermeld staat dat zij de trekker deze dag voor de optocht
verzekeren kan ook voldoende zijn, dit ter beoordeling aan de Optochtcommissie.
Mocht je met een auto mee doen, dan dient deze uiteraard volledig verzekerd te zijn. Doorgaans
dekt een normale autoverzekering echter géén deelname aan een optocht, check dit dus goed!
De verzekering van de wagen dekt in grote lijnen (een gedeelte van) de kosten aan materiele zaken
en/of letsel welke veroorzaakt worden door de wagen. Persoonlijk letsel aan deelnemers is hierbij
uitgesloten, hiervoor is wel een aanvullende verzekering af te sluiten.
Hopelijk hebben we jullie weer meer duidelijkheid kunnen geven over het hele verhaal rondom de
verzekering van jullie wagen. Mocht je vragen hebben, dan kun je deze stellen via de mail via
optochtachterveld@gmail.comof via onze facebook “optochtcommissie Puupenkoppen”.
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