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 1 – Goed begonnen…

Opdracht

Test even je kennis over de verzekering van motovoertuigen.  

Wat weet je er al van?

Beantwoord de vragen en vergelijk met je buur.

Jordan (10) rijdt met zijn fiets langs een rij geparkeerde auto’s. Daarbij maakt hij een diepe kras in één van de au-

to’s. Wat nu?

1. Niet erg, de eigenaar van de auto heeft een BA-autopolis en de verzekeraar vergoedt de schade.

2. Jordan moet zijn spaarvarken stukslaan en riskeert een levenslang fietsverbod.

3. De ouders van Jordan kunnen de polis van hun familiale verzekering (BA-privéleven) uit de kast halen.

4. De auto-eigenaar draait zelf op voor de schade, want Jordan is een zwakke weggebruiker, is minderjarig en 

kon er bovendien niets aan doen.

Koen (16) heeft een tweedehandsbrommer gekocht. Samen met zijn maatje Freddy voeren ze de motor op, zodat 

die wat meer power heeft. 

1. Dat is oké, zolang hij dit maar meldt aan de politie.

2. Dat is oké, als hij de motor officieel laat keuren met een keuringsbewijs.

3. Dat is oké, maar hij moet wel zijn verzekering laten aanpassen.

4. Dat is niet oké, want je hebt je verzekeraar geen correcte informatie verstrekt.

Je bent twintig en hebt al twee jaar je rijbewijs. Dit weekend krijg je de Audi van je pa onder je voet. Maar bij een 

ongeval draai jij op voor de vrijstelling. Hoeveel euro’s heb je best opzij staan?

1. Niets, want een BA-verzekering motorvoertuigen kent geen vrijstelling.

2. Ongeveer 500 euro, want doorgaans vraagt de verzekeringsonderneming dat bedrag van 25-jarige chauffeurs.

3. Ongeveer 300 euro, want je bent al twee jaar zonder ongeval en dus krijg je korting op die vrijstelling.

4. Hangt er van af, want als 25-jarige chauffeur betaal je altijd een percentage van de factuur.


