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Samenstelling klik hier

“Alleen zorgkosten die gedekt 
zijn op de basiszorgverzekering 
komen ten laste van het eigen 
risico. Zorgkosten die gedekt 
zijn op een aanvullende 
ziektekostenverzekering 
kennen dus geen eigen risico.” 

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

Bijlagen:

• Verzekeringskaart Verzekeraar A

Leon (38) werkt in de ICT-branche en heeft vorige week een drone gekocht voor recreatief gebruik. Hij heeft zijn adviseur Wft 

Schadeverzekeringen Particulier opgebeld met de vraag waar hij rekening mee moet houden in verband met het bezitten van een 

drone. 

Drone

De aangekochte drone is 20 kilogram en bezit een camera. Hij wil deze drone voornamelijk gebruiken om mooie sportvideo’s te 

maken van zichzelf.

Tandartskosten

Daarnaast heeft Leon afgelopen jaar onderstaande tandartskosten gemaakt:

• Controles € 70,-

• Verdoving € 40,-

• Kronen € 150,-

Het eigen risico van Leon is € 385,- en hij heeft afgelopen jaar niet eerder gebruik gemaakt van zorgverlening.

Boormachine uitlenen 

Tot slot is Leon van plan om zijn boormachine uit te lenen via een website aan personen in de buurt. Leon vindt het namelijk maar 

zonde dat die boormachine is aangeschaft, maar hij hier erg weinig gebruik van maakt. Tegen betaling kan hij nu de boormachine 

terugverdienen.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Oefenexamen_PE%20SP_Verzekeringskaart%20Verzekeraar%20A.pdf
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Vraag 1
Wat is juist over de drone die Leon heeft aangekocht?

 a. Schade aan de drone kan verzekerd zijn op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP).

 b. Het gebruik van de drone valt onder de Regeling modelvliegen.

 c. Voor een vlucht met de drone moet een vliegplan worden ingediend.

Toetsterm:

1c.6 De kandidaat kan bij materiële verzekeringen onderscheiden: de risico’s met betrekking tot het object zelf en de 

aansprakelijkheidsrisico’s die de objecten met zich meebrengen.

Feedback:

Met een aansprakelijkheidsverzekering dek je schade die je aan derden (anderen) verricht, niet schade aan het verzekerd object 

zelf.

Recreatief gebruik van een drone valt onder de Regeling modelvliegen. Een vliegplan is niet nodig.

 Praktische tip:

Schade aan de drone zelf (waaronder ook diefstal, wanneer de inboedelverzekering of reisverzekering geen dekking biedt) is te 

verzekeren met speciale droneverzekeringen.
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Vraag 2
Welk bedrag wordt vergoed door Verzekeraar A voor de tandartskosten van Leon?

Gebruik voor het beantwoorden van de vraag bijlage Verzekeringskaart Verzekeraar A.

 Antwoord: € 222,50

Toetsterm:

3b.1 De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

Feedback:

Voor controles en verdovingen is een dekking van 100% (= € 110,-).

Voor kronen is een dekking van 75% (= € 112,50).

Totaal is dit € 222,50 en dit blijft onder het maximum van € 250,-.

 Praktische tip:

Tandartskosten zijn in beginsel niet verzekerd op de basiszorgverzekering, tenzij medisch noodzakelijk. Alleen zorgkosten die gedekt 

zijn op de basiszorgverzekering komen ten laste van het eigen risico. Zorgkosten die gedekt zijn op een aanvullende ziektekosten-

verzekering kennen dus geen eigen risico.
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Vraag 3
Leon vraagt zich af hoe het verzekeringstechnisch zit als huurders de boormachine stukmaken.

Wat is het meest professionele en inhoudelijk correcte antwoord van de adviseur Wft Schadeverzekeringen Particulier?

 a. “Schade tijdens verhuur is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van de huurders”.

 b. “Schade tijdens verhuur is gedekt op de inboedelverzekering van de huurders”.

 c. “Schade tijdens verhuur kan alleen verzekerd zijn op een verzekering van de website, andere verzekeringen sluiten deze 

  risico’s uit”.
 d. “Schade tijdens verhuur kan gedekt zijn op de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder, maar ik zal voor je 

  uitzoeken of de website een verzekering aanbiedt voor schade tijdens verhuur”.

Toetsterm:

2c.1 De kandidaat kan beoordelen welke risico’s moeten worden afgedekt door een verzekeringsoplossing.

Feedback:

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen dekking voor schade aan geleende zaken of alleen tot een 

maximumbedrag. Ook hier speelt weer de opzichtclausule een rol. Kijk hiervoor altijd in de polisvoorwaarden.

De inboedelverzekering geeft niet altijd dekking voor schade aan of verlies van geleende zaken, omdat de inboedelverzekering 

simpelweg geen dekking verleend voor schade aan spullen van anderen.

De inboedelverzekering van de verhuurder biedt meestal ook geen dekking, omdat spullen die buitenshuis beschadigen niet 

verzekerd zijn. 

 Praktische tip:

Meestal bieden websites zelf een verzekering aan om deze complexe risico’s te verzekeren. Bekijk voor je klanten of hier een 

verzekering gesloten kan worden en tegen welke voorwaarden.



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/75
http://www.hoffelijk.nl/amweb/75
http://www.hoffelijk.nl/amweb/75
http://www.hoffelijk.nl/amweb/75
http://www.hoffelijk.nl/amweb/75
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:
• Casus Kelly; 

• Casus Daan;

• Kennisvragen Schade 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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