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Wat ga je leren?

• Wat het belang is van verzekeren.

• Hoe je de verzekeringskosten berekent.

• Een afweging te maken tussen de kosten van een 
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verzekering enerzijds en de noodzaak zich te verzekeren 

anderzijds.

• Wat de gevolgen zijn als je een eigen risico hebt.



Verzekeren

Ongelukken kan je niet vermijden, maar het is wel handig 
dat je er geen geldzorgen van krijgt � voorkomen door een 
verzekering af te sluiten. 

Let op: er moet altijd sprake zijn van een onzeker voorval �
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Let op: er moet altijd sprake zijn van een onzeker voorval �
je weet niet wanneer en of het ooit gaat plaatsen. 

Belangrijk: Een afweging te maken tussen 
de kosten van een verzekering enerzijds en 
de noodzaak zich te verzekeren anderzijds.



Premie en polis

� Premie �Het bedrag dat een verzekerde betaalt aan de 
verzekeringsmaatschappij om verzekerd te zijn. 

� De polis is het papiertje dat je krijgt van de verzekeringsmaatschappij 
als bewijs. 

� De polis bestaat uit het polisblad (met je naam, adres, bedrag, etc.) en 
de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn de "kleine lettertjes" 
die precies beschrijven wat de rechten en plichten van de verzekerde en 
de verzekeraar zijn. 



Verzekeringskosten berekenen:

� Formule: 
� Verzekeringskosten= (premie + poliskosten) + assurantiebelasting.

� Meester Yich heeft een nieuwe fiets gekocht en wil deze gaan 
verzekeren bij Garant. Bij het afsluiten van de fietsverzekering 
betaalde meester Yich €5,- polis kosten , een jaarpremie van €50,- en betaalde meester Yich €5,- polis kosten , een jaarpremie van €50,- en 
21% assurantiebelasting. Bereken de totale verzekeringskosten. 

• Premie: €50,- +

• Polis: €5,-

--------------------

€55,- +

Ass. Belastinng 21% van €55,- = €11,55

Totaal= €66,55



Eigen risico

Als je een eigen risico hebt, dan moet je het afgesproken bedrag (eigen 

risico) van de schade zelf betalen. De rest betaalt de 

verzekeringsmaatschappij.



Soorten verzekeringen

� Ziektekostenverzekering; betaalt de dokterskosten. 

� Annuleringsverzekering; voor het geval je vakantiereis niet 

doorgaat. 

� Inboedelverzekering; voor de spulletjes in je huis 

� Opstalverzekering; tegen schade aan je huis of garage. � Opstalverzekering; tegen schade aan je huis of garage. 

� Fietsverzekering; 

� Rechtsbijstandverzekering; bij juridische problemen. Je krijgt 

dan hulp van advocaten. 

� Uitvaartverzekering; om je begrafenis te betalen. 



Onderverzekerd en Oververzekerd

� Onderverzekerd: als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke 
waarde ervan � gevolg � lagere uitkering bij schade. 

� Oververzekerd: als het verzekerd bedrag hoger is dan de werkelijke 
waarde ervan � gevolg � geen hogere uitkering dus geldverspilling. 

� Formule: � Formule: 
schadevergoeding = verzekerde waarde : werkelijke waarde x schadebedrag

� Voorbeeld: Je hebt een inboedel ter waarde van €16.000,- . Je inboedel verzeker je 
echter voor €12.000,-. Na klein ongelukje in de keuken loop je een schade van 
€4000,- op. Welk bedrag krijg je uitgekeerd? 

� €12.000 : €16.000 x €4.000 = €3.000 � reden: je bent onderverzekerd. 

� Geïndexeerde verzekering � om te voorkomen dat je onderverzekerd raakt, de 
verzekerde waarde wordt dan jaarlijks aangepast aan de prijsstijgingen. 



Einde
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