
Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN 4.1

A.begrijp wat een verzekering is en hoe de hoogte van een premie bepaald 
wordt 

B.uit kan leggen wat een eigen risico is wat voor effect dit heeft op de premie  

C.uit kan leggen wat een polis en verzekeringsvoorwaarden zijn  

D.verzekeringskosten kan berekenen



VERZEKERINGEN
Bij een verzekering neemt de verzekeraar de financiële gevolgen van schade  
over van de verzekerde.
In ruil hiervoor betaalt de verzekerde elke maand premie aan de verzekeraar.
Hoe hoger het risico (de kans op schade), hoe hoger die premie zal zijn.
 
Daarnaast kun je kiezen voor een eigen risico. Dat betekent dat je bij elke keer 
dat je schade hebt, ook een stukje zelf betaalt.
In ruil hiervoor betaal je dan minder premie. EIGEN RISICO VAN € 50Elke keer dat je schade hebt,betaal je de eerste € 50 zelf.
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VERZEKERINGEN
Wanneer je een verzekering afsluit, krijg je een polis.
Dat is een soort contract, welke als bewijs dient dat je verzekerd bent.
Daarnaast krijg je een overzicht van alle verzekeringsvoorwaarden.
Hierin staat o.a. welke schade wordt vergoed en welke uitsluitingen er zijn.
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN 4.2

A.begrijp wat een opstalverzekering, een inboedelverzekering en een AVP is en 
welke schade deze uitkeren  

B.kan uitrekenen hoeveel iemand uitbetaald krijgt die onderverzekerd is



Soorten verzekeringen

Opstalverzekering
Voor woningen

 
Verzekerd voor: 
Herbouwwaarde

Inboedelverzekering
Voor spullen in je huis

 
Verzekerd voor: 
Nieuwwaarde

A.V.P.
Voor schade aan anderen  

of aan hun spullen
 

Verzekerd voor: 
€ 1.000.000
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Onderverzekerd zijn…

Voorbeeld
Je inboedel is verzekerd voor € 90.000.
Op een dag wordt er ingebroken en wordt er voor € 20.000 uit je huis gestolen. Een  
deskundige stelt vast dat je inboedel eigenlijk € 120.000 waard was.
 
Hoeveel keert de verzekeringsmaatschappij uit?
€   90.000  
€ 120.000 x 100 = 75% → Je was maar voor 75% verzekerd.
 
Je krijgt dus   € 20.000  

                       100       x 75 = € 15.000 uitgekeerd

Wanneer je iets voor een lager bedrag verzekerd hebt dan wat het eigenlijk 
waard is, ben je onderverzekerd.
Bij schade krijg je dan ook niet alles uitbetaald!
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN 4.3

A.kan uitleggen welke twee motorrijtuigenverzekeringen er zijn en 
welke schade deze dekken  

B.meerdere factoren kan noemen die korting kunnen geven op de 
premie van een verzekering  

C.begrijp hoe de bonus-malusladder werkt en hiermee korting kan 
uitrekenen



Motorrijtuigenverzekeringen
Je auto, brommer of scooter verzeker je met een motorrijtuigenverzekering.
Dit kan op twee manieren:

W.A. CASCO

Dekt schade
aan anderen

Premie op basis
van gewicht

Verplicht!!

Dekt schade
aan eigen voertuig

Premie op basis
van nieuwprijs

Niet verplicht

(wettelijke aansprakelijkheid)
+ ALL-RISK=
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TE DUUR?
Je auto verzekeren is heel duur. Gelukkig kun je ook korting krijgen:

De regio waar je woont

Jouw leeftijd
Aantal kilometers  
dat je per jaar rijdt

Wel of geen  
eigen risico

Hoe lang je  
zonder schade rijdt

Korting
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Meer korting!
Elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je no-claimkorting.
Hiermee klim je elk jaar een treetje omhoog op de bonus-malusladder.
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Ik kan laten zien dat ik…

LEERDOELEN 4.4

A. kan uitleggen hoe een zorgverzekering is opgebouwd  

B. kan uitleggen wat zorgtoeslag is



Zorgverzekeringen
Een zorgverzekering is in Nederland verplicht en je mag zelf jouw verzekeraar kiezen. 

In Nederland heeft iedereen een verplicht eigen risico van € 385. Daarnaast mag je 
kiezen om een nóg hoger eigen risico te nemen.
Daardoor wordt je premie lager.
Naast een basisverzekering kun je ook nog aanvullende verzekeringen kiezen.
Daarmee verzeker je bijvoorbeeld ook extra tandartskosten of fysiotherapie.

EIGEN RISICO

meneerkaterbarg.nl



DURE VERZEKERING?
Heb je een ’lager’ inkomen? Dan krijg je zorgtoeslag!
Je krijgt dan geld om jou te helpen met het betalen van de zorgverzekering.
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