Rialto is dé specialist op het gebied van het verzekeren van motorrijtuigevenementen.
Welke informatie hebben wij in ieder geval nodig voor de aanvraag van een offerte voor een
motorrijtuigevenement?
Offerte-aanvraag
Om een offerte af te kunnen geven, hebben wij meer informatie nodig dan uitsluitend een
aanvraagformulier (motorrijtuigen). Hieronder geven wij u aan welke informatie voor ons
noodzakelijk is om een motorrijtuigevenement goed te kunnen beoordelen.
Deze informatie kunt u dan gelijk naar ons sturen zodat wij sneller de gewenste offerte kunnen
afgeven:
• Wat zijn de n.a.w.-gegevens van de aanvrager?
• Op welke locatie vindt het evenement plaats?
• Mogen wij het aantal deelnemers ontvangen dat aan het evenement deelneemt? (Vóór
aanvang van het evenement moet een deelnemerslijst in ons bezit zijn: Deze deelnemerslijst
moet bevatten: n.a.w.-gegevens en geboortedatum van de deelnemers)
• Met wat voor soort motorrijtuigen wordt er gereden?
• Met welke snelheid rijden deze motorrijtuigen tijdens het evenement?
• Hoeveel motorrijtuigen doen er mee?
• Hoeveel motorrijtuigen zijn er tegelijkertijd op het parcours aanwezig?
• Kunt u een plattegrond van het parcours aanleveren waaruit duidelijk blijkt (zie voorbeeld
afbeelding 1):
1. Het parcours zelf (inclusief de afmetingen van het parcours);
2. Hoe de afzettingen tussen het parcours en de rest van het terrein zijn geplaatst;
3. Waaruit deze afzettingen bestaan;
4. De plaats waar de baanofficials zich bevinden, en hoeveel dit er zijn;
5. Een omschrijving van de locatie waar deze baanofficials zich bevinden (staan zij in
een afgescheiden beveiligde ruimte? Achter de afzetting? Op een verhoging?);
6. De plaats waar de hulpverleners zich bevinden;
7. De plaats waar de toeschouwers zich bevinden;
8. Hoeveel ruimte er is tussen het parcours en de plaats waar de toeschouwers zich
bevinden;
9. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er getroffen om te voorkomen dat de
deelnemende motorrijtuigen in het publiek belanden;
10. Wat voor afzetting er is tussen het parcours en de toeschouwers;
11. Mogen wij een tekening ontvangen van de doorsnede van de baanafzetting (met
afmetingen), zoals het voorbeeld in afbeelding 2?
- Mogen wij een kopie van de (voorlopige) vergunning van de gemeente ontvangen?;
- Welke personen kunnen zich allemaal op het parcours bevinden?
- Hoeveel wedstrijden worden er totaal gereden?

Afbeelding 1:

Afbeelding 2:

