Rialto.Tóch verzekerd

De Raad van Elf wordt weer samengesteld en
de Prinsen gekozen! Het feest kan beginnen!
Alhoewel het nog ver weg lijkt, duurt het nog maar even voordat u zich samen met uw klanten in het carnavalsfeest
stort. Daarom informeren wij u nu maar vast over onze vernieuwde praalwagenverzekering, zodat u daar in ieder
geval straks geen omkijken meer naar heeft. En..als u niet aan carnaval doet, kunt u natuurlijk ook gewoon even
wachten op de bloemencorso´s.
Met behulp van een aantal tussenpersonen hebben wij ons
product dit jaar vernieuwd; zo is onder meer de dekking
uitgebreid en de premie aangepast. Ook hebben we een
aanvraagformulier ontwikkeld zodat het aanvragen van
een praalwagenverzekering nog sneller gaat en er meer
tijd overblijft om carnaval te vieren.

Premie:

De belangrijkste wijzigingen:

Eigen risico per gebeurtenis:

• Niet alleen deelname aan de optocht is verzekerd maar
ook de rit naar de startplaats van de optocht alsmede
het vervoer van de praalwagen na beëindiging van de
optocht zijn gedekt;
• De dekking vangt een dag voor de optocht aan en
eindigt een dag na de optocht, zodat de praalwagen
tijdig en veilig vervoerd kan worden;
• De verzekering biedt ook dekking in de ons omringende
landen, mits de optocht is begonnen en zal eindigen in
Nederland.
• Verenigingen kunnen alle deelnemende praalwagens
aan een door hun georganiseerde optocht in één keer
verzekeren. Vanaf 5 verzekerde objecten wordt hiervoor
zelfs een aantrekkelijke korting verleend!
• Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naar (trekkend)
voertuig.

Per object / per optocht:
Bij deelname aan 3 t/m 7 optochten:

v 50,v 150,-

(meer dan 7 optochten, premie op aanvraag)

Per vereniging / per object*:

v 50,-

*bij 5 of meer objecten ontvangt u 10% korting over de gehele premie.

v 250,-

Bovengenoemde premies zijn exclusief v 15,- poliskosten
en 7% assurantiebelasting.
Alle informatie over onze vernieuwde praalwagenverzekering kunt u nog eens rustig nalezen op onze website
www.rialto.nl. Hier kunt u ook het aanvraagformulier
downloaden. Wij wensen u in ieder geval alvast veel
plezier toe.
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