
Antwoorden Verzekeringsmarkt. 
 

1. a. Schoolgeld; Jaar meer school is een jaar minder looninkomen.  

 b. Eigen berekening. 

 c. Gezond leven, regelmatig werken.  

 d. Bij weinig inzet...  

 e. Klein. Schade is in eigen hand.  

2. Autobedrijf: Is een bedrijfsrisico, is te doen.  

 Autocoureur: Kans op schade is inherent aan de sport.  

3. a. Arbeidsongeschiktheid.  

 b. Brand, diefstal, schade.  

 c. Als er iets  gebeurt kan het schadebedrag erg hoog zijn. 

4. Eigen mening.  

5. a. Kosten er jaar zijn 2 x 215.000 = 430.000 euro. 

     verdeeld over 5.000 woningen is 86 euro per jaar.  

 b. De verzekeraar wil winst maken. De verzekeraar heft nog administratiekosten.  

 c. De ene zal zich niet willen verzekeren omdat hij niet genoeg uitgekeerd krijgt.  

     De ander verzekert zich graag omdat hij verdient op zijn schade.  

 d. Een duurder huis kost meer om te herbouwen, dus als men meer uitgekeerd wil 

     krijgen moet men meer premie betalen.  

 e. De kans op schade is even groot.  

 f. Ook 86 euro.  

 g. 215.000 / 5.000 = 43 euro, dus 2x zo weinig.  

 h. De kans op schade.  

6.  a. De kans op een grote schade is groter.  

 b. Dan gaat de premie omhoog.  

7. a. Verzekering van het gebouw.  

 b. De inboedel, de inhoud, tafels, stoelen, behang, gordijnen etc.  

 c. Dat er mogelijk dingen niet verzekerd zijn, uitzondering van bepaalde  

     gebeurtenissen.  

 d. Schade door stapspanning en door een magnetisch veld.  

 e. De kans op schade wordt minder.  

8. a. Brand, autoschade, WA, ziektekosten.  

 b. Achmea. 

     FBTO.  

 c. Glashelder.  

 d. Daar plukt u de vruchten van.  

9. a. De kans dat er iets gebeurt wordt een zekerheid.  

 b. KNMI is gespecialiseerd en onafhankelijk.  

 c. De ene maand heeft men meer zon dan de andere (vgl. juli en december)  

 d. Mensen die iets organiseren in de buitenlucht.  



 

10. a. Wat is de kans dat mijn huisdier iets gebeurt, wat zijn de kosten daarvan en wat 

     is het beest mij waard.  

 b. Wat kost een nieuw huisdier en hoe gehecht ben ik aan de oude.  

11. a. Bruid of bruidegom neemt de benen, getuige verliest de ring, bruidstaart mislukt.  

 b. Eigen inschatting.  

 c. Eigen mening.  

12. a. Risico avers.  

 b. Een deel van de kosten kan hij zelf dekken.  

 c. Eigen mening.  

13. a. Het zou te duur kunnen zijn.  

 b. Als prijzen stijgen zullen bij schades de kosten stijgen en als dan de dekking te  

     laag wordt dan raakt men onderverzekerd.  

 c. De verzekeringspolis jaarlijks tegen het licht houden en zo nodig aanpassen.  

14. a. (185.000 / 107,9 ) x 121,7 = 208.660,80  

 b. 185.000  

15. a. Er voor, want vanaf het jaar 2000 zijn de kosten met 20% gestegen.  

 b. Uit marketing overwegingen. Anders loopt men wellicht reputatieschade op.  

16. a. Aan de aanbodzijde. Er komen steeds meer aanbieders van autoverzekeringen.  

 b. Via de markt en de kans op schades.  

 c. Over het feit dat ondernemers elkaar willen beconcurreren via lagere prijzen.  

 d. Prijsvechters zijn de nieuwe toetreders.  

     De grote merken zijn de bestaande verzekeraars.  

17. a. De verzekering via een van zijn ouders laten afsluiten.  

 b. Jan denkt dat hij toech niet voor de kosten opdraait.  

18. a. Ze maken kosten om te controleren, mensen liegen over hun situatie.  

 b. Eigen risico, onderzoek instellen en streng controleren.  

19. Iemand die een laag eigen risico neemt weet van zichzelf dat hij een slecht risico is.  

20. a. Uit solidariteit met de mensen met lage inkomens.  

 b. Zij mogen (staatsrechtelijk) de betaling afdwingen.  

     Zij lopen kans anders de kosten te moeten betalen.  

 c. Geldgebrek, onwil of simpelweg vergeten.  

21. a. Ja, de verzekerde weet niet precies wat er wel en niet verzekerd is.  

 b. Je verzekerd bepaalde risico's meerdere keren, dus te veel.  

22. a. Als de verzekerde voor een afgesproken leeftijd komt te overlijden krijgt zijn of  

     haar partner geld uitgekeerd.  

 b. Voor een ziektekostenverzekeraar een slechtrisico.  

     Voor een pensioenverzekeraar een goed risico.  

 c. Ja, je verhoogt je eigen risico om langer te leven.  



 

23. a. Omdat ze na iedere schade meer premie moeten gaan betalen.  

     Ze voelen het in hun eigen portemonnee.  

 b. Om op die manier klanten te trekken.  

 c. De mogelijke premieverhoging weegt niet op tegen de schade uitkering.  

24. a. Oud te worden en niet meer in staat zijn om een inkomen te verwerven.  

 b. De kans dat ze moeten uitkeren is hoog.  

     De kans dat de uitkering lange tijd doorloopt is ook groot.  

 c. De mensen met een hoog inkomen zouden zelf kunnen gaan sparen en zich  

     niet hoeven te verzekeren.  

25. a. Werkloos worden en dus niet in staat zijn een inkomen te verwerven  

     (inkomensderving)  

 b. Er is een grote mogelijkheid om invloed te hebben op je schade. Als de een  

     werkloos wordt is de kans groot dat anderen ook werkloos worden. Het aantal  

     uitkeringsgerechtigden stijgt dan heel snel.  

 c. Hoe langer iemand werkloos is hoe kleiner de kans dat hij weer aan het werk komt. 

     Niet gewend aan regelmaat.  

 d. Dat iemand ook werk moet aannemen waar hij in eerste instantie niet voor  

     opgeleid is maar wel kan doen.  

26. a. Omdat als iemand voor geen andere uitkering in aanmerking komt hij nog wel in 

     aanmerking kan komen voor een bijstandsuitkering.  

 b. Dat ze weer gaan wennen aan de regelmaat van een baan.  

     Dat ze in ieder geval nog een beetje werkervaring op doen.  

 c. Een gesubsidieerde stagiair zal goedkoper zijn dan iemand gewoon in loondienst.  

     Dan zullen werkgevers geneigd zijn ze lang in dienst te houden.  


