Examentraining Amweb

PE Consumptief Krediet
“Ondanks dat een krediet
niet BKR-geregistreerd
wordt, is het belangrijk
dat je als adviseur wel
beoordeelt of het krediet
betaalbaar is voor de klant.”

PE-examen Consumptief Krediet
Aantal vragen

20

Kennis & Begrip

14

Vaardigheden & Competenties

6

Max. te behalen punten

26

Tijdsduur

60 minuten

Cesuur

68%

Samenstelling

klik hier

Casus
Harleen (51) is een alleenstaande vrouw en wil een nieuwe smartphone, een privateleaseauto en een blijverslening aangaan voor
een traplift in haar eigen woning.
Financiële situatie
Harleen verdient € 1.700,- netto per maand. Ze heeft een eigenwoning waarvoor zij € 600,- per maand betaalt. Momenteel kan zij
maandelijks zo’n € 700,- sparen.
Wensen
Harleen wil zo min mogelijk eigen geld inleggen voor de telefoon, verbouwing en auto. Zij is dus benieuwd welke mogelijkheden er
zijn om haar wensen te realiseren.
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Vraag 1
Harleen heeft een nieuwe smartphone gezien die € 430,- kost. Voor het toestel kan zij een lening aangaan voor twee jaar. Elke
maand zou zij dan € 18,- betalen voor de telefoon. Harleen wil absoluut geen BKR-registratie voor een lening van de telefoon.
Welk bedrag moet Harleen minimaal eenmalig zelf bijleggen bij het aangaan van de lening voor de telefoon, om een BKR-registratie
te voorkomen?
a.

€ 30,-

b.

€ 180,-

c.

€ 250,-

d.

€ 430,-

Toetsterm:
1b.3 De kandidaat kan de procedure en werkwijze van het Bureau Krediet Registratie (BKR) uitleggen.
Feedback:
Als iemand meer dan € 250,- leent voor een telefoon, wordt het telefoonkrediet BKR-geregistreerd. Als Harleen een telefoon wil
van € 430,-, zou zij zelf dus € 180,- moeten bijleggen om een BKR-registratie te voorkomen (€ 430,- -/- € 180,- = € 250,-).

Praktische tip:
Ondanks dat het telefoonkrediet niet BKR-geregistreerd wordt, is het belangrijk dat je als adviseur wel beoordeelt of het krediet
betaalbaar is voor de klant.
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Vraag 2
Voor de blijverslening heeft Harleen € 11.000,- nodig om de traplift te plaatsen. Dit bedrag wil zij in een bouwdepot plaatsen en
daaruit de aannemer betalen.
De blijverslening is beschikbaar in de gemeente waarin Harleen woont. Deze hanteert dezelfde voorwaarden die zijn vastgelegd in de
verordening voor de blijverslening.
Kan Harleen gebruikmaken van de consumptieve blijverslening?
a.

Ja, ze voldoet aan de voorwaarden.

b.

Nee, het bedrag mag niet worden gestort in een bouwdepot.

c.

Nee, ze is te jong voor de blijverslening.

d.

Nee, ze leent te veel voor de blijverslening.

Toetsterm:
1h.2 De kandidaat kan de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alternatieve financieringsvormen uitleggen.
Feedback:
De belangrijkste voorwaarden van de consumptieve blijverslening zijn:
•

De aanvrager is jonger dan 76 jaar;

•

Het leenbedrag ligt tussen € 2.500,- en € 10.000,-; en

•

Het bedrag moet worden gestort in een bouwdepot.

Praktische tip:
De consumptieve blijverslening wordt ook BKR-geregistreerd.
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Vraag 3
Met betrekking tot de leaseauto wil Harleen maximaal voor € 7.800,- BKR-geregistreerd staan. De auto wil zij voor twee jaar leasen.
Welk leasebedrag per maand kan Harleen maximaal aangaan om een hogere BKR-registratie te voorkomen?
a.

€ 200,-

b.

€ 385,-

c.

€ 500,-

d.

€ 780,-

Toetsterm:
1h.2 De kandidaat kan de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alternatieve financieringsvormen uitleggen.
Feedback:
Van het totale leasebedrag wordt 65% BKR-geregistreerd. Bij BKR-staat € 7.800,- geregistreerd op het moment dat je totaal dus
€ 12.000,- aan totale leasebedrag hebt (= € 7.800,- / 65%).
Als Harleen de auto 24 maanden least, komt ze uit op een maandtermijn van € 500,- (= € 12.000,- / 24 maanden).

Praktische tip:
Onthoud dat een BKR-registratie invloed heeft op de leencapaciteit voor een consumptieve en hypothecaire lening. Bedenk ook dat
er naast het leasebedrag ook nog ruimte moet zijn voor benzinekosten.
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Oefen met gratis casussen en kennisvragen
en vergroot je slagingskans!
GRATIS
OEFEN
EN
klik hie

r

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

Extra casussen

Oefenvragen kennis en begrip

In deze twee extra casussen oefen je verder met

In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen

twee vragen waarmee je kunt oefenen.

waarmee je kunt oefenen.

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN

GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

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 Consumptief Krediet.

•

Casus Joris;

•

Casus Remco;

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 n
 ieuwe 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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