Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

1 – Bereken je risico
Verzekeringen kosten alleen maar geld, zeggen ze. Tja, maar dikwijls zijn ze een geluk bij een ongeluk. En zo’n ongeluk schuilt dikwijls in een klein hoekje. Je let even niet op. Je wordt afgeleid. Je bent verstrooid. Of je neemt een
‘berekend’ risico…
Hoe goed schat jij risico’s in? Doe de test.
Opdracht - Bekijk even de volgende situaties. Hoe groot schat je de kans dat er iets misgaat?

1.
2.
3.
4.
5.

Zeer goed mogelijk
Goed mogelijk
Mogelijk
Weinig waarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

1.
2.
3.
4.
5.

Zeer goed mogelijk
Goed mogelijk
Mogelijk
Weinig waarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

1.
2.
3.
4.
5.

Zeer goed mogelijk
Goed mogelijk
Mogelijk
Weinig waarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

1.
2.
3.
4.
5.

Zeer goed mogelijk
Goed mogelijk
Mogelijk
Weinig waarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

1.
2.
3.
4.
5.

Zeer goed mogelijk
Goed mogelijk
Mogelijk
Weinig waarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk

Bespreek je resultaat met je buur. Hebben jullie dezelfde mening?
Noteer hier je score
Tel je scores (1 tot 5) van alle vragen bij elkaar. Hoeveel behaalde je in totaal?
Ik behaalde _____________________ punten.
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Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

Een woordje uitleg
Hieronder zie je wat er zoal kan misgaan in het leven. Gelukkig kun je voor bijna alle onvoorspelbare gebeurtenissen een verzekering afsluiten, zodat je niet met een financiële aderlating te maken krijgt.

Auto-ongevallen zijn veruit de meest voorkomende oorzaak van schade aan
derden. Beginnende chauffeurs zijn er vaker bij betrokken dan ervaren bestuurders.

Het zal je maar overkomen: tijdens je skivakantie kom je ten val en word je per
helikopter naar het ziekenhuis gebracht … En hoe geraak je weer in België?
Zonder reisbijstand wordt dat een dure grap.

Een klasfuif organiseren is een koud kunstje. Maar wat als een van je vrijwilligers ijskoud een bak bier op zijn voet laat vallen?

Op een hete dag zoek je weleens verkoeling. En waterspelletjes zijn dan best
leuk. Maar wat als ze voor een koude douche zorgen?

Die zomeravonden met de jeugdbeweging? Te gek! Maar speel niet met vuur.
Hoe voorkom je dat het je duur te staan komt?

Hoe deed je het?
-

Je scoort tussen 5 en 12: jij neemt wellicht de nodige voorzorgen en vermijdt onverwachte tegenvallers. Met
de gepaste verzekering neem je ook het allerlaatste risico weg.
Je scoort tussen 12 en 17: je bent er meestal tamelijk gerust in. Toch zie je ook wel in dat er iets kan misgaan.
Met de juiste verzekeringen neem je het zekere voor het onzekere.
Je scoort tussen 17 en 25: je bent zeker van je stuk, maar houdt misschien te weinig rekening met wat anderen doen. Je bent slecht voorbereid op onverwachte situaties. Zeker verzekeren!
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