Opdracht: Hoeveel zijn jouw spullen waard?

niveau

Opdrachtenblad

€€

Opdracht 1
1.

2.

Er komt een hoop bij kijken als je op jezelf gaat
wonen. Welke verzekeringen kun jij bedenken die
belangrijk zijn als je op jezelf gaat wonen?
Wat is een inboedelverzekering denk je? En waarom
is het belangrijk om deze verzekering af te sluiten
als je op jezelf gaat wonen?

Vrienden

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Jasmina
Yes volgende maand ga ik op kamers. Moet wel
nog een hoop regelen.

Jayden
Wat dan?

De inboedelverzekering

Jasmina

Je hebt een hoop spullen. Zoals je laptop,
smartphone, boeken, meubels. Deze spullen
kunnen op veel manieren beschadigen of
verdwijnen. Bijvoorbeeld door brand, storm,
diefstal, neerslag of een explosie. De schade
kan behoorlijk oplopen. Dat kun je
waarschijnlijk niet zomaar betalen.
Een inboedelverzekering dekt deze schade.
Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor
deze verzekering. Dat noem je de premie.
De precieze voorwaarden en het bedrag
verschillen per verzekering. Sommige
verzekeringen eisen dat je bijvoorbeeld een
slot op je deur hebt of dat je een rookmelder
hebt. Behalve de schade vergoeden veel
verzekeringen ook andere kosten, zoals
opruimkosten of kosten voor het opsporen
van een lekkage.

Opdracht 2
1.

2.

3.

4.

Jasmina huurt een kamer in een studentenhuis.
De verhuurder heeft geen inboedelverzekering
afgesloten voor haar. Ze moet dit dus zelf regelen.
Welke informatie heeft de verzekeraar nodig om
de hoogte van de premie te bepalen?
Voor het vaststellen van de premie wil de
verzekeraar onder ander weten waar je woont.
De premie is in grote steden hoger dan in een dorp.
Waarom is dit denk je?
Bij een hevige regenbui blijkt het dak van de kamer
van Jasmina lek te zijn. Er is veel schade: haar
boeken, laptop en veel kleding zijn onbruikbaar
geworden. Jasmina belt met haar
verzekeringsmaatschappij. Er komt een
schade-expert langs. Wat doet een schadeexpert denk je?
Hoeveel zijn jouw spullen waard denk je. Maak
een schatting van de waarde van al jouw spullen.
Vul de tabel in.

Verzekeringen bijvoorbeeld.
@Wesley: welke
verzekeringen heb jij?

Wesley
Inboedelverzekering is belangrijk!

Jasmina
Ok thnx.

Verzekering

Kleding: broeken, truien,
shirts, jurken, ondergoed
Elektrische apparaten
zoals telefoon, laptop,
tv, scheerapparaat,
muziekinstallatie
Losse spullen,
zoals dvd’s en boeken

Meubels en interieur

Waarde
toen ik
het kocht

Huidige
(dag)
waarde
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Opdracht 3
1.
2.

3.
4.
5.

Wat zijn de voordelen van een inboedelverzekering?
Wat zijn de gevolgen als je geen inboedelverzekering afsluit? Wat gebeurt er dan als er bijvoorbeeld
brand in huis uitbreekt?
Wat zijn de nadelen van een inboedelverzekering?
Zoek op internet een inboedelverzekering. Wat zijn
de kosten per maand? Wat zijn de voorwaarden?
Zou jij wel of niet een inboedelverzekering afsluiten
als je op kamers gaat? Waarom?

Dagwaarde
Als je een inboedelverzekering afsluit wil
de verzekeraar weten hoeveel jouw spullen
waard zijn. Veel verzekeringen werken met
een zogenaamd afschrijvingspercentage.
Dit is het gedeelte dat een product minder
waard is geworden nadat je het hebt
gekocht. Want hoe ouder je spullen zijn,
hoe minder ze waard zijn. De hoogte van
het afschrijvingspercentage hangt af van
de leeftijd, het soort product en de staat van
het product. De verzekeraar berekent hoeveel
procent van de oorspronkelijke waarde hij wil
betalen. Dat noem je de dagwaarde.

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

Melanie

Jayden

Ik heb het wel uitgezocht, maar ik denk

Voor ik een inboedelverzekering afsluit,

niet dat het handig is om een

wil ik eerst weten wat nou de kans is dat

inboedelverzekering af te sluiten. Ik heb

er wat met mijn spullen gebeurt. Ik doe

namelijk geen waardevolle spullen.

mijn kamerdeur altijd op slot en ben dus
niet bang voor inbrekers. Ik geef mijn
geld liever uit aan andere dingen. Een
nieuwe tablet bijvoorbeeld.

Jasmina

Wesley

Ik wil mijn inboedelverzekering goed

Mijn moeder heeft maanden aan mijn

regelen. Ik moet er niet aan denken dat

hoofd gezeurd dat ik mijn inboedel-

ik het niet geregeld heb en dat er dan

verzekering moest regelen. Ik vond

wat gebeurt.

het eigenlijk niet nodig maar ben
nu toch blij dat ik het geregeld heb.
De premie wordt een keer per jaar
afgeschreven dus over een tijd zie ik
het wel weer.
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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

Jayden

Als je echt geen waardevolle spullen hebt, kun je

Het is altijd goed om te kijken of je een

wellicht zelf geld opzij leggen voor het geval er

verzekering wel echt nodig hebt. Maar een

toch iets gebeurt. Denk wel eerst goed na hoeveel

inboedelverzekering is iets wat je echt moet

de totale waarde zou zijn als je alle kleding,

regelen. De kosten kunnen namelijk behoorlijk

meubels, apparaten en andere spullen bij elkaar

oplopen als er wel iets gebeurt. Stel dat een

op telt. Als er brand uitbreekt, kun je alles in 1x

brand al je spullen verwoest. Heb je dan genoeg

kwijt zijn.

geld om al je kleding, je bed en andere spullen
opnieuw te kopen?

Jasmina

Wesley

Heel verstandig. Vergelijk de verschillende

Fijn dat je dit geregeld hebt. Let je wel op dat je

verzekeringsmaatschappijen goed voor je een

aan het eind van het jaar voldoende geld op je

verzekering afsluit. Dat kan veel schelen. Check

rekening hebt staan voor je premie?

ook de voorwaarden van de aanbieders goed.

