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€€€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

Wat vind je van de keuze van Melanie om
haar nieuwe laptop te laten verzekeren?
Kun jij je vinden in de reactie van Wesley?
Wat zijn de voordelen van een verzekering voor
je laptop? En wat zijn de nadelen?
Wanneer zou jij kiezen voor een verzekering
en wanneer niet?

Vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Melanie
Yes eindelijk die nieuwe laptop gekocht.
Heb hem ook meteen tegen schade en
diefstal verzekerd.
Jasmina
Slim!

Verzekeren of niet?

Wesley
Hoezo? Als er niets gebeurt, ben je je geld kwijt.

Als je een nieuw apparaat koopt, kun je er
voor kiezen om dit apparaat te verzekeren
tegen schade en diefstal. Je betaalt dan
meestal in een keer een bedrag. Als er iets
met het apparaat gebeurt, krijg je (een deel
van ) de schade vergoedt. Een verzekering is
niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om
je apparaat niet te verzekeren. Bijvoorbeeld
omdat je eventuele schade liever met
spaargeld of geleend geld betaalt.

Jasmina
Maar als er wel iets gebeurt, ben je
tenminste verzekerd.

Wesley
Dat zie je dan wel toch? Dan kan je toch sparen of geld
lenen voor een nieuwe laptop?

Opdracht 1
1.

Vul het schema in. Bij welke aankoop of in welke
situatie kies jij voor een verzekering, wanneer voor
sparen en wanneer is lenen een optie?

Voordelen

Verzekering

Lenen

Sparen

Nadelen

Kies ik bij...

Waarom?
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Opdracht 3
Of je een bepaalde verzekering wel of niet
nodig vindt, hangt af van het risico dat je
wilt lopen.

Jayden twijfelt of hij een tandartsverzekering moet
afsluiten. Hij gaat twee keer in het jaar naar de
tandarts voor controle. Een gewone controle kost
€ 21,10. Soms maakt de mondhygiënist zijn gebit
extra goed schoon. Dat kost € 24,50. Verder heeft
hij tot nu toe nooit extra behandelingen nodig.
De tandartsverzekering kost € 11,50 per maand.
Hiermee ben je verzekerd voor controles en
gebitsreinigingen door de mondhygiënist. De
verzekering vergoedt 75% van alle behandelingen
met een maximum van € 250 per jaar.
1.

2.

3.

Hoeveel is Jayden per jaar kwijt aan de tandarts
als hij geen verzekering neemt? Ga er van uit dat
hij twee keer voor een controle gaat en een keer
een uitgebreide gebitsreiniging moet.
Hoeveel is Jayden per jaar kwijt aan de
tandartsverzekering? Ga er weer van uit dat hij
twee keer voor een controle gaat en een keer een
uitgebreide gebitsreiniging moet.
Wat adviseer je Jayden?

Beantwoord hiervoor de volgende vragen:
→ Hoe groot is de kans dat het risico
zich voordoet?
→ Hoe groot is dan de financiële schade?
→ Kan ik deze schade zelf betalen?

4.
5.

En jij? Heb jij een tandartsverzekering? Of hebben
je ouders voor jou een tandartsverzekering?
Vergelijk op internet verschillende tandartsverzekeringen. Welke verzekering zou het beste
bij jou passen? Waarom?

Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Ik hou wel van een gokje. Ik neem zo min

Ik vind verzekeringen maar ingewikkeld.

mogelijk verzekeringen. Als er toch iets

Te veel gedoe om me er nu in te

gebeurt, ga ik wel naar mijn pa. Hij wil

verdiepen. Als er iets gebeurt, dan zie ik

me vast wel geld lenen of geven!

dan wel hoe ik het oplos.

Jasmina

Jayden

Ik heb mijn spullen goed verzekerd. Voor

De belangrijke verzekeringen, zoals

mijn laptop en telefoon heb ik nog een

zorg-, inboel- en aansprakelijkheidsver-

extra verzekering. Het is balen dat ik elke

zekering heb ik wel, maar voor de rest

maand premie moet betalen maar ik zou

heb ik geen verzekeringen. Ik doe elke

nog meer balen als ik in een keer een

maand € 10 in een speciaal potje. Als er

grote uitgave moet doen.

iets stuks gaat of wordt gestolen betaal
ik dat uit dit potje. Zo hoef ik mijn
spullen niet extra te verzekeren.
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Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Fijn dat je vader je helpt. Maar het is tijd om zelf

Verzekeringen zijn inderdaad ingewikkeld. Je

meer financiële verantwoordelijkheid te nemen.

moet alle informatie goed lezen en begrijpen.

Zet alle verzekeringen op een rij en bedenk goed

Probeer toch je hier in te verdiepen. Geld lenen

welke verzekeringen je nodig hebt.

heeft ook nadelen. Je zult het toch een keer terug
moeten betalen. En dan moet je bovendien ook
nog rente betalen.

Jasmina

Jayden

Heel slim. Let je wel goed op dat je niet dubbel

Goed dat je een speciaal potje hebt voor

verzekerd bent? Als je een goede inboedel-

ongelukken. Maar hoe zit het met je dure spullen?

verzekering hebt, hoef je sommige spullen niet

Zit er genoeg geld in jouw potje voor een nieuwe

nog een keer apart te verzekeren. Zoek in de

laptop of stereo? Of is het toch handiger om hier

voorwaarden maar eens op waarvoor je allemaal

een verzekering voor af te sluiten? Kijk iedere

verzekerd bent.

keer weer goed wat de slimste keuze is:
verzekeren of niet.

