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Particulier
Aantal vragen 25

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 9

Max. te behalen punten 34

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Ook al denk je bepaalde 
regels uit je hoofd te weten, 
kijk ze voor alle zekerheid 
nog even na in de bijlage 
waarin de regels staan.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_schadeverzekering_particulier_2018_0.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Inboedelwaardemeter 2016

• Roy-data

Amber (41) en Jason (34) hebben een nieuw huis gekocht in Voorburg, met een woonoppervlakte van 141 m². Ook hebben zij ook een 

nieuwe auto gekocht.

Financiële gegevens 

Amber werkt als kledingontwerper en verdient € 3.100,- per maand. Jason werkt in een ziekenhuis en verdient € 1.900,- per maand. 

Indexcijfers inboedel 

De volgende indexcijfers zijn van toepassing:

• 2015: 146,50

• 2016: 141,40

• 2017: 137,30

• 2018: 142,70

Schadevrije jaren 

Voor de WAM-verzekering wordt Amber de verzekeringnemer. Zij heeft twaalf schadevrije jaren.

Speed pedelec 

Jason wil een speed pedelec aanschaffen en wil weten of hij hiervoor ook een WAM-verzekering nodig heeft.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_02_Inboedelwaardemeter_2016.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Examentraining%20DC_PE%20SP_Roy-data.pdf
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Vraag 1
Welk bedrag moeten Amber en Jason in 2018 verzekeren volgens de inboedelwaardemeter 2016?

Gebruik de bijlage voor het beantwoorden van deze vraag.

 Antwoord: € 89.212,60

Toetsterm:

2e.2 De kandidaat kan de premies en te verzekeren bedragen van verzekeringen berekenen.

Feedback:

De volgende punten zijn van toepassing: 

• 29 (leeftijd)

• 10 (samenwonend)

• 28 (inkomen) 

• 18 (woonoppervlakte) 

• = totaal 85 punten

Het vermenigvuldigingsbedrag is € 1.040,- / 141,40 x 142,70 = € 1.049,56.

€ 89.212,60 (= 85 x € 1.049,56).

 Praktische tip:

Let ook op eventuele bijtellingen die de waarde van de inboedel doen verhogen, zoals lijfsieraden of bijzondere bezittingen (zoals een 

verzameling). 
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Vraag 2
Amber heeft een ongeluk veroorzaakt tijdens een ritje in de nieuwe auto.

Als vaststaat dat zij aansprakelijk is voor de schade, hoeveel schadevrije jaren heeft zij dan nog over?

 Antwoord: 7 / zeven schadevrije jaren.

Toetsterm:

3e.1 De kandidaat kan de klant begeleiden bij het schadeproces.

Feedback:

Bij een schadegeval verliest de verzekeringnemer vijf schadevrije jaren. Amber heeft twaalf schadevrije jaren. Bij één schade valt 

zij dus terug naar zeven schadevrije jaren.

 Praktische tip:

Wanneer iemand meer dan zestien schadevrije jaren heeft, valt diegene bij één schadegeval altijd terug naar tien schadevrije jaren.
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Vraag 3
Wat geldt voor de speed pedelec die Jason wil aanschaffen?

Let op: er zijn drie antwoorden juist.

 a. Jason heeft een bromfietsrijbewijs nodig om op de speed pedelec te mogen rijden.

 b. De speed pedelec moet WAM-verzekerd zijn.

 c. De speed pedelec heeft een blauw kenteken nodig.

 d. Jason moet op de speed pedelec een helm dragen.

Toetsterm:

3d.4 De kandidaat kan de klant informeren over de wijzigingen.

Feedback:

De speed pedelec wordt vanaf 1 januari 2017 gekeurd als een bromfiets (geel kenteken: rijbewijs-, kenteken-, helm- en 

verzekeringsplicht) in plaats van als een snorfiets.

 Praktische tip:

Voor een snorfiets gelden andere regels (blauw kenteken: wel rijbewijs-, kenteken- en verzekeringsplicht, maar geen helmplicht).



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/67
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/47
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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 Schadeverzekeringen Particulier;

• Casus Barbara; 

• Casus Esther en Nicolas. 

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.


