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Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze af in de mate waarin zij
hiermee tegenstrijdig zijn. Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte van de speciale en
algemene voorwaarden.

COLLECTIEVE MOTORRIJTUIGENVERZEKERING
DOEL VAN DE VERZEKERING
Deze polis heeft tot doel de voertuigen te verzekeren:
a) van de verschillende verenigingen aangesloten bij de Federatie:
 wanneer zij deelnemen aan carnavalstoeten of andere optochten;
 wanneer zij ingevolge herstelling, opbouw, afbraak, enz. het voertuig dienen te verplaatsen via de
openbare weg;
b) van de groepen welke deelnemen aan carnavalstoeten of andere optochten ingericht door een vereniging
aangesloten bij de Federatie Europese Narren-Vlaanderen vzw.

NADERE BEPALEN OMTRENT HET GEWAARBORGD RISICO
Er wordt nader bepaald dat:
a) wat de deelname aan carnavalstoeten en andere optochten betreft, de waarborg van deze verzekering zowel
van toepassing is tijdens de activiteiten als op de weg naar en van de activiteiten;
b) onder “voertuigen” dient verstaan te worden: “Elk rij- of voertuig bestemd om zich over de grond te bewegen
en dat door mechanische of elektrische kracht kan worden gedreven; de aanhangwagen, al of niet met het
rij- of voertuig verbonden, wordt als een deel daarvan beschouwd;
c) de waarborg van deze verzekering van toepassing is, voor zover het risico inzake deelname aan
carnavalstoeten en optochten niet het voorwerp uitmaakt van een ander verzekeringscontract dat hetzelfde
risico dekt;
d) de waarborg “Bijzondere tegenverzekering”, waarvan sprake is onder de Titel III der algemene voorwaarden
eveneens dekt;
e) de verzekerde verenigingen, groepen alsmede de diverse eigenaars van de voertuigen behorend tot dezelfde
groep of vereniging, die het voorwerp uitmaakt van onderhavige verzekering, onderling als derden beschouwd
worden.

VERKLARING
Deze polis is jaarlijks opzegbaar op voorwaarde dat de partij die van dit recht gebruik maakt, de ander ten
minsten drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag verwittigt per aangetekend schrijven.

PREMIE
Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een premie van 20,00 euro per voertuig en per dag.
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Wat de deelname van autovoertuigen (personenwagens, landbouwtractoren, trekkers, ...) aan carnavalstoeten
betreft is de situatie op het huidig ogenblik alles behalve duidelijk, met het gevolg dat het lang niet zeker is of de
gewone verplichte autoverzekering van voertuigen, die deelnemen aan bedoelde optochten al dan niet van
toepassing is.
Dan willen wij het nog niet hebben over de bijpremies die er in sommige gevallen gevraagd worden om dit
zogezegde verzwaarde risico te verzekeren.
Kortom een reeks van onduidelijkheden met daar boven op soms ook zware kosten.
In dit opzicht hebben wij een formule uitgewerkt die de mogelijkheid voorziet om de voertuigen die deelnemen
aan een optocht en die over een speciale uitbreiding van hun polis beschikken toch gedurende de stoet te
verzekeren met inbegrip van de verplaatsing naar en van de optocht.
Op het bijgevoegd aanvraagformulier kunt u ons de nodige gegevens mededelen.
Tot slot dienen wij er nog uw aandacht op te vestigen dat onder “voertuigen” dient verstaan te worden:
 een auto met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig;
 een jeep met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig;
 een tractor met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig;
 enz.
TARIEF
Per voertuig met of zonder aanhangwagen = 20,00 euro/dag.
Wij dienen er voor alle duidelijkheid, en met de bedoeling misverstanden te vermijden, uw aandacht op te
vestigen dat de waarborgen van voormelde verzekering, slechts kunnen aangesproken worden, voor zover het
risico inzake deelname aan carnavalstoeten en optochten niet het voorwerp uitmaakt van een ander
verzekeringscontract dat hetzelfde risico dekt.
Concreet betekent zulks dat wanneer u aan een optocht deelneemt met een voertuig dat reeds over een normale
automobielverzekering beschikt, omdat het dagdagelijks ook voor gewone doeleinden gebruikt wordt, dan dient u
bij ongeval ter gelegenheid van een carnavalstoet, of op de weg naar en van de stoet, het ongeval ALTIJD
allereerst aan te geven bij deze verzekeraar.
De verzekering die u bij FEN afsluit is immers ALTIJD aanvullend op de gewone verzekering.
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