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“Weet welke berekeningen 
van toepassing kunnen zijn bij 

verschillende autoschades.”
• Sandra van Vliet •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 49

Kennis & Begrip 25

Vaardigheden & Competenties 22

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 73

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 21

Kennis & Begrip 7

Vaardigheden & Competenties 13

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 35

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/schadeverzekeringen-particulier
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692449d9fe_PE%2B%20Adviseur%20schadeverzekering%20particulier%20012014.pdf
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Casus
Chantal en Gerda zijn al vriendinnen sinds de lagere school. Nu wonen ze samen in Almere en volgen dezelfde hbo-opleiding in 

Utrecht. In de weekenden gaan ze terug naar hun geboortedorp. Daar werken ze nog steeds in de plaatselijke horeca.

Chantal en Gerda hebben een afspraak met hun verzekeringsadviseur om een aantal zaken te bespreken.

Privésituatie Chantal en Gerda

Chantal en haar vriendin Gerda wonen sinds drie dagen in een nieuw huurappartement in Almere. Ze zijn nog volop aan het 

schilderen, maar hebben al wel hun intrek in het appartement genomen.

Chantal en Gerda gaan elk weekend terug naar hun ouderlijk huis, omdat ze daar nog steeds in de plaatselijke horeca werken. 

Chantal heeft twee jaar geleden van haar ouders een (toen) nieuwe auto gekregen. De gegevens van de auto zijn:

• Oorspronkelijke cataloguswaarde (1 juli 2014) € 16.500,-

• Huidige cataloguswaarde (3 juli 2016) € 17.000,-

• Dagwaarde (3 juli 2016) €  9.500,-

Chantal en Gerda willen binnenkort op vakantie naar Thailand. 

Verzekeringen

Chantal en Gerda hebben via hun verzekeringsadviseur de volgende verzekeringen afgesloten:

• Inboedelverzekering op Extra Uitgebreide Gevarencondities. Verzekerd bedrag € 50.000,-;

• Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Verzekerd bedrag € 2.500.000,-;

• Autoverzekering met een WA- en volledige cascodekking. Deze verzekering kent een nieuwwaarderegeling van één jaar en 

daarop volgend een afschrijvingsregeling van 1% per maand. Er geldt een eigen risico van € 150,-;

• Chantal sluit een annuleringsverzekering af voor de reis naar Thailand. Ze hebben deze reis vijf dagen geleden geboekt. Gerda 

heeft al een doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
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Schades

Op 3 juli wordt de bank, die Chantal en Gerda in het trappenhuis hebben gezet om te kunnen schilderen, in brand gestoken. Hierbij 

ontstaat de volgende schade: 

Schade aan Winkelwaarde Dagwaarde 

Gordijnen € 1.800,- € 840,-

Lederen bank € 2.499,- € 1.250,-

Televisie € 900,- € 357,-

Alle bewoners van het appartementencomplex worden door de brandweer uit hun appartementen gehaald. Tijdens de 

bluswerkzaamheden worden de autosleutels van Chantal uit het appartement ontvreemd. De volgende dag blijkt de auto van 

Chantal gestolen te zijn en deze wordt niet meer teruggevonden. In de auto van Chantal lag een lederen jas.

Gerda heeft op haar werk een glas rode wijn over een dure handtas van een klant laten vallen. Ondanks alle pogingen is de tas niet 

meer schoon te krijgen. De schade bedraagt € 285,-.

Vraag 1
Gerda heeft op haar werk een glas rode wijn over een dure handtas van een klant laten vallen. De werkgever heeft zelf geen 

aansprakelijkheidsverzekeringen bedrijven (AVB) afgesloten en wil de schade niet betalen. 

Bij welke verzekeraar kan Gerda terecht voor deze schade? 

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

 a. Bij de AVP van haar ouders.

 b. Bij haar eigen AVP.

 c. Bij haar inboedelverzekeraar.

Feedback:

Als Gerda haar ouders een AVP hebben, is schade die Gerda tijdens haar bijbaantje aan derden veroorzaakt op deze AVP gedekt. 

Deze schade is ook op haar eigen AVP gedekt.

Toetsterm:

2c.4 Beoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van aansprakelijkheid- of rechtsbijstandsverzekeringen 

kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

 Praktische tip:

De groep van verzekerden op zowel de aansprakelijkheids- als rechtsbijstandverzekering is gelijk. Studerende kinderen die niet thuis 

wonen, zijn verzekerd onder de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering van hun ouders.
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Vraag 2
Door de brand in het trappenhuis is schade ontstaan.

Bij welke schade is er sprake van uitkering op basis van de dagwaarde op de inboedelverzekering?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

 a. De gordijnen

 b. De lederen bank

 c. De televisie

Feedback:

De dagwaarde van de televisie bedraagt minder dan 40% van de nieuwwaarde. De uitkering vindt dan plaats op basis van de 

dagwaarde.

Toetsterm:

3e.1 De klant begeleiden bij het schadeproces.

 Praktische tip:

In een aantal situaties wordt op basis van dagwaarde uitgekeerd, namelijk bij:

• Schade aan zaken die onttrokken zijn aan het dagelijks gebruik;

• Schade die gerepareerd kan worden;

• Antiquiteiten;

• Schade aan brom- en snorfietsen;

• Schade waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.
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Vraag 3
De autosleutel van Chantal wordt tijdens het blussen van de brand ontvreemd. In de auto die gestolen werd lag een lederen jas van 

Chantal. 

Op welke verzekering kan Chantal deze jas claimen?

 a. De inboedelverzekering

 b. De autoverzekering

 c. Nergens

Feedback:

De inboedelverzekering keert maximaal € 250,- uit voor zaken  

die uit de auto worden gestolen. Maar dan moet er wel sprake  

zijn van braak. Nu de autosleutel is ontvreemd is er geen sprake  

van braak en dus ook geen dekking voor het verlies van de  

lederen jas.

Toetsterm:

1c.8 De kandidaat kan voorbeelden opsommen van de risico’s  

rond bezit die te maken hebben met tijdelijk stallen van  

inboedel elders.

 Praktische tips:

• De (beperkte) cascoverzekeraar vergoedt de schade van autodiefstal als de auto na dertig dagen niet teruggevonden is.

• Attendeer je klant wat onder de accessoires van een auto valt en welke goederen eventueel bij diefstal uit de auto onder de 

inboedelverzekering vallen.
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Vraag 4
Bereken de uitkering uit de cascoverzekering van de auto van Chantal ten tijde van de diefstal. 

Vul hier het juiste getal in. Rond af op hele euro’s.

 Antwoord: € 14.810,-

Feedback:

De poliswaarde wordt berekend aan de hand van de afschrijvingsregeling. Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 geldt de 

nieuwwaarderegeling. Als er in deze periode een schade plaatsvindt en de auto is total loss, krijgt de klant de huidige 

nieuwwaarde uitgekeerd onder aftrek van de sloopwaarde en het eventuele eigen risico. Van 1 juli 2015 tot en met 3 juli 2016 

(twaalf volledige kalendermaanden) is er sprake van 12% afschrijving. De huidige nieuwwaarde bedraagt € 17.000,-.

€ 17.000,- - 12% = € 14.960,-. Dit is de poliswaarde. De poliswaarde wordt vergoed onder aftrek van een eigen risico (€ 150,-) = 

€ 14.810,-.

Toetsterm:

2e.8 Beoordelen of de nieuwwaarde- en dagwaarderegeling, verzekeraarshulpdienst, de schadeherstelregeling en overige 

dekkingen op de motorrijtuigverzekering van toepassing zijn.

 Praktische tip:

Houd rekening met de stappen die horen bij het berekenen van een schade die eventueel leidt tot total loss van een motorrijtuig:

1. Hoe lang loopt de nieuwwaarderegeling? In deze periode vindt geen afschrijving plaats en wordt de schade uitgekeerd op basis 

van de huidige cataloguswaarde;

2. Na de periode van de nieuwwaarderegeling vindt de afschrijving plaats. Elke volle (kalender)maand wordt een percentage in 

mindering gebracht op de huidige cataloguswaarde. Dit leidt uiteindelijk tot de poliswaarde;

3. Indien de reparatiekosten meer dan 2/3e van de poliswaarde bedragen, is er sprake van total loss;

4. De cascoverzekeraar keert dan de poliswaarde minus de sloopwaarde en minus een eventueel eigen risico uit;

5. Bedragen de reparatiekosten minder dan 2/3e van de poliswaarde, dan worden de reparatiekosten vergoed onder aftrek van 

een eventueel eigen risico.
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Vraag 5
Chantal en Gerda hebben vijf dagen geleden een reis geboekt naar Thailand. 

Twee dagen voor vertrek krijgt Chantal een ongeluk waardoor zij komt te overlijden.

Welke annuleringsverzekering keert uit?

 a. De annuleringsverzekering van Chantal keert uit aan de nabestaanden.

 b. De annuleringsverzekering van Gerda keert uit aan Gerda. 

 c. Beide annuleringsverzekeringen keren uit.

Feedback:

De annuleringsverzekering van Chantal keert uit, omdat het overlijden van Chantal een gedekt evenement is onder de 

annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering van Gerda keert niet uit. Gerda behoort niet tot de groep bloed- en/of 

aanverwanten. 

Toetsterm:

1c.3 De kandidaat kan uitleggen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van verzekeringen kunnen worden 

geschaard.

 Praktische tip:

Indien de reisgenoten geen aan- of bloedverwanten zijn en met elkaar op reis gaan, kijk dan of er een dekkingshiaat is op de 

annuleringsverzekering. Zo ja, informeer bij de verzekeraar naar de mogelijkheden om het dekkingshiaat op te lossen.



Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 
kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 
waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met  
vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus  
twee vragen waarmee je kunt oefenen.

GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGENGA NAAR DE GRATIS CASUSSEN

Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

GRATISOEFENEN
klik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/32
http://www.hoffelijk.nl/amweb/32
http://www.hoffelijk.nl/amweb/32
http://www.hoffelijk.nl/amweb/32
http://www.hoffelijk.nl/amweb/32
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Kennisvragen Schade Particulier;

• Casus Mirella;

• Casus Jannieke. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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