Examentraining
PE Schadeverzekeringen
Zakelijk

“Aansprakelijkheid voor schade aan
derden door drones is niet standaard
gedekt op een aansprakelijkheids
verzekering bedrijven (AVB).”

Samenstelling PE-examen

Casus
Kristien (61) is alleenstaand en heeft een eigen marketingbedrijf. Voor haar bedrijf heeft ze recentelijk een drone
aangeschaft.
Kristien heeft etalagebenen. Hiervoor gaat zij wekelijks naar de fysiotherapeut. In totaal ondergaat Kristien per
kalenderjaar dus 52 behandelingen. Een enkele behandeling kost € 20,-.
Doordat Kristien ook andere zorgverlening nodig heeft, heeft zij geen eigen risico openstaan. Kristien heeft geen
aanvullende ziektekostenverzekering.
Kristien heeft € 60.000,- aan box 3-vermogen. Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 30.000,-.
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Vraag 1
Welk bedrag komt voor rekening van Kristien met betrekking tot de fysiotherapie?

Antwoord: € 300,-

Toetsterm:
2e.11 De kandidaat kan de polisdekking van de zorgverzekering en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen
toelichten.

Feedback:
De eerste 37 behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De overige behandelingen
(52 -/- 37 = 15) komen voor rekening van Kristien: € 300,- (= 15 x € 20,-).

Praktische tip:
Maak gebruik van het volgende stappenplan om tot je juiste antwoord te komen:
1. Wat is gedekt op de basiszorgverzekering?
2. Is er eventueel een eigen bijdrage van toepassing?
3. Is er nog een openstaand eigen risico?
4. Wat is gedekt op de aanvullende ziektekostenverzekering?
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Vraag 2
Moet Kristien een verzekering sluiten voor de drone?
a.

Ja, een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).

b.

Ja, een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor drones.

c.

Nee, maar een verzekering sluiten is wel aanbevolen.

Toetsterm:
2c.5 De kandidaat kan beoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van
aansprakelijkheid-en rechtsbijstandverzekeringen kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen.

Feedback:
Bij beroepsmatig gebruik is het verplicht een vergunning aan te vragen en een speciale verzekering af te
sluiten.

Praktische tip:
Aansprakelijkheid voor schade aan derden door luchtvaartuigen (en dus ook schade door drones) is niet standaard
gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB).
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Vraag 3
Over hoeveel box 3-vermogen moet Kristien in box 3-belasting betalen?
a. Geen.
b. € 30.000,-.
c.

€ 60.000,-.

Toetsterm:
2a.1 De kandidaat kan eenvoudige berekeningen maken.

Feedback:
Kristien heeft een box 3-vermogen van € 60.000,-. Doordat een heffingsvrij vermogen van € 30.000,- van
toepassing is, mag deze in mindering worden gebracht van het belastbaar box 3-vermogen. Over de
resterende € 30.000,- moet dus box 3-belasting worden betaald.

Praktische tip:
Als een belastingplichtige een fiscaal partner heeft, dan worden de box 3-vermogen bij elkaar opgeteld en mag
tweemaal het heffingsvrij vermogen worden toegepast.
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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

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

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per

van kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht

casus twee vragen waarmee je kunt oefenen.

vragen waarmee je kunt oefenen.

Gratis casussen

Benieuwd naar al ons
PE-studiemateriaal?
Bekijk ons aanbod

Gratis oefenvragen

Boek ook direct je
PE-examen bij Hoffelijk.
> 55 examenlocaties

Stappenplan
1

Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

2

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.

5

Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’.

5
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Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
•

Casus Fleur en Cody;

•

Casus Vivian;

•

Kennisvragen Schade Zakelijk.

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.

Hoffelijk 2019 ©

Examentraining Amweb | PE Schadeverzekeringen Zakelijk

7

