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EINDTOETS

Opdracht - Ook getest op scholieren. Wat weet je er nog van?

Oké, nu is het jouw beurt. Toon wat je hebt onthouden. Je beantwoordt de vragen en aan het einde krijg je je re-

sultaat. Ben jij klaar om je met een motorvoertuig in het verkeer te begeven?

1. Ook voor een brommer moet je een verzekering afsluiten!

�	 Ja.

�	 Neen.

2. Wat bepaalt de prijs van je BA-verzekering motorvoertuigen?

�	 Je leeftijd.

�	 Je geslacht.

�	 De ongevallen die je veroorzaakt.

�	 Het verbruik van je auto.

�	 Het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt.

�	 De gemeente waar je woont.

3. Wat is een groene kaart?

�	 Het keuringsbewijs dat je auto geschikt voor het verkeer verklaart (tegenover een rode kaart).

�	 Het gelijkvormigheidsattest van je auto of motorfiets.

�	 Het verzekeringsbewijs van je auto of motorfiets.

4. Waar of niet waar?

waar niet waar

a. Een BA-motorvoertuigen vergoedt de materiële en lichamelijke schade aan derden.

b. Een zwakke weggebruiker is altijd in zijn recht.

c. Een bromfiets ombouwen tot motorfiets mag, mits je de jaarlijkse rijtaks betaalt.

d. Bij een aanrijding hoef je niet meteen de politie te bellen. Wel vul je best altijd een aanrij-
dingsformulier in.

e. Het uniforme bonus-malussysteem bestaat niet meer. Toch kun je ongevallen maar beter 
vermijden als je een lagere premie wilt betalen
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5. Als je een autoverzekering afsluit, betaal je een premie. Het bedrag van die premie is afhankelijk  

van een aantal criteria. 

Welke criteria beïnvloeden de premie? Antwoord met Ja of Neen.

Let op: elke verzekeraar kan eigen criteria vastleggen. Deze lijst is dus zeker niet volledig. Maar sommige crite-

ria mogen niet in aanmerking genomen worden of hebben geen belang.

Deze criteria tellen mee

Aantal deuren van de wagen

Aantal jaarlijks afgelegde kilometers

Beroep

Beroepsgebruik van de wagen

Brandstof

Diploma

Geslacht

Gezinssamenstelling

Inkomen

Leeftijd

Merk van de auto

Rijervaring

Uitgiftedatum rijbewijs

Vermogen

Veroorzaakte ongevallen in de laatste 5 jaar

Woonplaats

 


