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Casus
Bijlage: Bedrijfsregeling nr. 11 Roy-data 

Frank (47) heeft een afspraak met zijn adviseur Schadeverzekeringen particulier. 

Gegevens Frank

Frank heeft achttien maanden geleden een oldtimerverzekering afgesloten bij verzekeraar X. 

Gegevens oldtimerverzekering

Dekking     WA-Casco

Oorspronkelijke cataloguswaarde  € 34.500,-

Jaarkilometrage    5.000

Aantal werkelijke schadevrije jaren op

de afgelopen premievervaldatum  7

Schade

Frank heeft na de premievervaldatum de volgende drie schades gemeld:

• Schuldschade: Frank reed tegen een klein paaltje, deze schade bedroeg € 900,-. De cascoverzekeraar heeft de schade vergoed, 

maar Frank heeft de schade aan de verzekeraar terugbetaald.

• Ruitschade: Een steentje veroorzaakte een scheur in de voorruit. Frank moest de gehele voorruit laten vervangen.

• Total loss: Gisteren is Frank op de A15 door een grote vrachtwagen van achteren aangereden. Zijn auto is inmiddels total loss 

verklaard.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/Bedrijfsregeling_11_Roy-data.pdf
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Vraag 1
Frank is zeer kostenbewust en vraagt zich af onder welke dekking ruitschade gedekt zou worden. Wat is het antwoord van de 

adviseur? 

Kies de goedkoopste verzekeringsdekking die minimaal ruitschade dekt.

 a. WA-dekking. 

 b. Beperkte cascodekking.

 c. Volledige cascodekking.

Toetsterm:

2e.7 De kandidaat kan beoordelen of de motorrijtuigrisico’s van de klant, door de advisering van een of meer motorrijtuig- of 

aanverwante verzekeringen adequaat worden afgedekt.   

Feedback:

Als Frank een beperkte cascodekking had afgesloten, zou de ruitschade ook worden uitgekeerd. Uiteraard keert de volledige 

cascodekking de ruitschade ook uit, maar deze premie is duurder. 

 Praktische tip:

Lees eerst de vraag die je krijgt bij de casus en dan pas de casus.

Vraag 2
In welke situatie geeft de verzekeraar geen royementsverklaring af voor Roy-data?

 a. Joyce heeft jarenlang schadevrij gereden en gaat tijdelijk studeren in het buitenland. Zij schorst de dekking van haar  

  motorrijtuigenverzekering.

 b. Storm verkoop zijn auto aan Ellen en ontvangt een vrijwaringsbewijs. Hij beëindigt zijn motorrijtuigverzekering.

 c. Ahmin ruilt zijn VW-Golf voor een Porsche Cayenne. De verzekeraar verzekert dit soort risico’s niet en beëindigt de polis.

Toetsterm:

3d.3 De kandidaat kan een verzekering aanpassen. 

Feedback:

Joyce heeft positieve schadevrije jaren opgebouwd, voordat ze naar het buitenland vertrekt voor haar studie. Als Joyce negatieve 

schadevrije jaren had opgebouwd, zou de verzekeraar wel een melding doen in Roy-data.

 Praktische tip:

Als je het antwoord niet direct weet, streep dan eerst de verkeerde antwoorden af.
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Vraag 3
Nu de oldtimer van Frank total loss is verklaard, heeft hij besloten geen nieuwe oldtimer aan te schaffen. Daarom beëindigt hij zijn 

verzekering (zes maanden na de laatste premievervaldatum). Hoeveel schadevrije jaren meldt de verzekeraar in Roy-data?

Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag de bijlage. 

 Antwoord: 8 

Toetsterm:

2e.7 De kandidaat kan beoordelen of de motorrijtuigrisico’s van de klant, door de advisering van een of meer motorrijtuig- of 

aanverwante verzekeringen adequaat worden afgedekt.   

Feedback:

Op de laatste prolongatiedatum is er sprake van zeven schadevrije jaren. Na de premievervaldatum zijn er drie schades gemeld. Eén 

daarvan heeft invloed op het werkelijke aantal schadevrije jaren (schuldschade), maar die schade heeft Frank terugbetaald aan de 

verzekeraar. Dit leidt niet tot terugval in zuivere schadevrije jaren (zie bijlage 1. 1.). In artikel 6 b. van Roy-data staat vermeld dat de 

zuivere schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben opgebouwd, worden vermeld op de eerstkomende 

hoofdpremievervaldatum.

 Praktische tip:

Gebruik ‘Ctrl + F’ in het document als zoekfunctie.
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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 een oefentoets voor je klaar:
•  Casus Guus;

• Casus Vincent;

•  Kennisvragen Schadeverzekeringen Particulier. 

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.


