Verzekering 2019
Carnavalsvereniging

Opgericht 15 oktober 1969 - Koninklijke goedkeuring 8 oktober 1973.
Ingeschr. ver. reg. K.v.K. Venlo, nr. V 164035 –
Rabobank Blerick, rek. nr. NL64RABO0107775700

Beste optochtdeelnemers,
zoals elk jaar staat bij ons de veiligheid van onze deelnemers en toeschouwers voorop.
Daarom eisen we ook van alle deelnemers dat zij hun motorvoertuigen verzekeren. Dat
betekent automatisch dat er een APK keuring op moet zitten. Om zoveel mogelijk risico uit te
sluiten, sluit carnavalsvereniging “De Poerker”, evenals vorig jaar, een extra verzekering
voor alle motorvoertuigen, die meedoen in de optocht. De kosten hiervan worden door De
Poerker betaalt, maar daarvoor vragen wij wel van u om onderstaande gegevens volledig en
correct in te vullen.
Dit betekent echter niet dat u uw voertuig niet meer hoeft te verzekeren. Dit blijft
van essentieel belang! Voertuigen zonder geldig kenteken en chassisnummer zijn
bovendien niet verzekerd in de optocht. In geval van schade is het eigen risico
van € 250,00 voor rekening van de optocht-deelnemer.
Naam groep: ________________________________________________________________
Contactpersoon (naam/tel/email): _______________________________________________
Nummer optocht: _________________________ Datum optocht:
02 - 03 - 2019
Naam bestuurder: _________________________ Rijbewijs geldig tot: ____- ____- 20____
Merk voertuig: ____________________________ Kenteken/chassisnr: _________________
Type motorvoertuig: Auto / Tractor / Vrachtauto / Anders, ___________________________
Polisnr. WA verzekering: ____________________ APK goed gekeurd*: ____- ____- 20____
Eventuele bijzonderheden: _____________________________________________________
Verklaring technische deugdelijkheid aanwezig*: Ja / Nee
* Indien het trekkende voertuig/praalwagen (met uitzondering van tractoren) niet APK-goedgekeurd
is of geen verklaring van technische deugdelijkheid kan overleggen, is het helaas niet mogelijk om
deze verzekering af te sluiten (formulier ‘Verklaring technische deugdelijkheid’ bijgevoegd).

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam ____________________ Plaats __________________ Datum ____- ____- 20____
Handtekening _______________________________________________________________
Lever bovenstaande gegevens s.v.p. uiterlijk 24 februari 2019 a.s. in bij de voorzitter van
de optochtcommissie: Haike v/d Boogaard, Bijenweideweg 4, Hout-Blerick (tel. 0646601589).
Let op! Als U dit formulier niet inlevert, ben U uitgesloten van deelname.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking en nog een fijne en veilige vastelaovend!!
De optochtcommissie van de Poerker

