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Samenstelling klik hier

“Verzekeringen in de deel-
economie en de regelgeving 
omtrent drones zijn 
belangrijke onderwerpen  
voor het PE-examen Adviseur 
Schadeverzekeringen 
Particulier.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_schadeverzekering_particulier_2017.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Voorwaarden verhuur woonhuis via Airbnb

• Verhuurdersgarantie Airbnb

Jos (45 jaar) heeft een afspraak met zijn adviseur Schadeverzekeringen particulier, omdat hij wat vragen heeft over het verhuren van 

zijn woning via Airbnb en de impact hiervan op zijn woonhuis- en inboedelverzekering.

Gegevens Jos

Jos is alleenstaand en heeft van zijn ouders een riante woning geërfd. Hij zit voor zijn bedrijf regelmatig langere periodes in het 

buitenland. Gedurende deze periodes wil hij zijn huis via Airbnb verhuren. Jos verblijft jaarlijks ongeveer 75 dagen in het buitenland.

Ook heeft hij een grote hobby: vliegen met drones. Jos heeft een nieuwe drone gekocht met een waarde van € 2.500,-. Bij de 

aankoop is een HD-camera inbegrepen. 

Schades

Als Jos thuiskomt uit het buitenland, is zijn woonhuis één grote ravage. De laatste huurder, die de woning twee dagen eerder heeft 

verlaten, heeft niet opgeruimd. Overal liggen etensresten en Jos’ witte bank is beschadigd doordat de huurder rode wijn heeft 

gemorst. De schade bedraagt € 675,-.

Jos moet zijn zinnen even verzetten en gaat met zijn drone vliegen. Tot overmaat van ramp raakt de drone onbestuurbaar en stort op 

de barbecue van de buurman. De schade bedraagt € 450,-.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Voorwaarden%20verhuur%20woonhuis%20via%20Airbnb.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Verhuurdersgarantie%20Airbnb.pdf
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Vraag 1
Welke verzekering biedt dekking voor eventuele schade die ontstaat als Jos in het buitenland verblijft?

Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag de bijlage ‘Voorwaarden verhuur woonhuis via Airbnb’.

 a. Verzekeraar A

 b. Verzekeraar B

 c. Verzekeraar C

Toetsterm:

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

kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

Feedback:

Verzekeraar B is de enige verzekeraar die dekking biedt voor schade als Jos meer dan zestig dagen in het buitenland verblijft. Jos 

moet dit risico dan wel meeverzekeren.

 Praktische tip:

Lees de voorwaarden goed. Tijdens het examen is het mogelijk om het document met de voorwaarden te verkleinen, waardoor de 

voorwaarden naast de vraag op het scherm zichtbaar zijn.
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Vraag 2
Zet de onderstaande stappen om een eventuele claim via Airbnb in te dienen in de juiste volgorde.

Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag de bijlage ‘Verhuurdersgarantie Airbnb’.

 a. Jos moet contact opnemen met de huurder.

 b. Jos moet een proces-verbaal laten opmaken. 

 c. Jos moet de schade melden bij Airbnb.

Toetsterm:

3e.1 De klant begeleiden bij het schadeproces.

Feedback:

Jos moet eerst contact opnemen met de huurder. In de meeste gevallen komen de huurder en de eigenaar er samen wel uit. Als 

dit niet het geval is, wordt aangeraden om een proces-verbaal te laten opmaken, omdat de schade hoger is dan $ 300,-.  Nadat 

Jos een proces-verbaal heeft opgemaakt, kan hij zijn claim indienen onder de verhuurdersgarantie van Airbnb.

 Praktische tip:

Gebruik Ctrl + F als zoekfunctie om snel in de polisvoorwaarden te kunnen zoeken. Als je een Applecomputer gebruikt, zoek je snel 

door het document met Command + F.
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Vraag 3
Het particulier gebruik van een drone is doorgaans verzekerd onder de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Waarvan is 

deze dekking afhankelijk?

 a. Of de drone met of zonder camera wordt gebruikt.

 b. Voor welk doel de drone wordt gebruikt.

 c. Wat het gewicht is van de drone.

Toetsterm:

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

kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

Feedback:

Een drone die particulier wordt gebruikt, is verzekerd onder de AVP. Dit geldt enkel als de drone niet zwaarder is dan 25 kilogram.

 Praktische tip:

Als je een kennis- en begripsvraag direct kunt beantwoorden, kom dan later niet terug op je antwoord. Vaak is je eerste ingeving het 

juiste antwoord.



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

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen 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. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
http://www.hoffelijk.nl/amweb/58
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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 Charles;

• Casus Familie Beemsterboer;

•  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.
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