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3 - Verzekeren? Waarom zou je?

Infofiche

Voetballers zoals Cristiano Ronaldo verzekeren hun knieën, zangers hun stem. Andere 

celebrities als Jennifer Lopez sluiten een polis af die hun looks verzekert. J.Lo deed het 

bijvoorbeeld voor haar beroemde bibs. 

Maar nog meer mensen verzekeren zich voor onverwachte situaties. Zo nemen artsen 

een verzekering die hen beschermt tegen medische fouten. Een bedrijfsleider verzekert 

zijn gebouwen tegen brand, en natuurlijk zijn werknemers tegen ongevallen.

In grote lijnen komt het hier op neer: je kunt jezelf beschermen met een verzekering. Zoals 

de voetballer. Of je kunt je verzekeren voor schade aan anderen. Zoals de arts. En ten slotte 

kun je je ook beschermen voor schade aan je bezit.

Verzekeringen heb je dus in alle maten en soorten. Weet jij waarvoor je zoal een verzeke-

ring kunt afsluiten? Doe de test!

opdracht - Waarvoor kun je je verzekeren?

Test je kennis. Welke verzekering hoort bij welk voorval? Noteer de juiste letter op de juiste plaats in de middelste 

kolom.

Voorval Verzekering

1. Je bent op reis in Italië. Je toert er rond op een gehuurde Vespa, 
valt en breekt je been … Hoe raak je weer thuis?

A. BA-motorvoertuigen

2. Je bent zelfstandige en denkt aan later. Je besluit een  
centje opzij te leggen.

B. BA-privéleven /  
familiale verzekering

3. Je breekt bij het voetballen de ruit van je buren. C. BA-organisaties & evenementen

4. Je huurt voor het eerst een huis. D. De schoolverzekering

5. Je organiseert een klasfuif. Een van de tappers haalt zijn hand 
open aan een glasscherf. De wonde moet genaaid worden.

E. De brandverzekering 

6. Je hebt een appartement gekocht. Proficiat! Maar daarvoor moet 
je een lening afsluiten bij de bank. Die ga je de komende tien of 
twintig jaar afbetalen. Maar wat als je intussen overlijdt?

F. De omniumverzekering

7. Je ouders hebben een nieuwe auto gekocht. 35.000 euro! Hoe 
gaan ze hem verzekeren?

G. De pensioenverzekering

8. Je rijdt met je brommer een fietser aan. Zijn fiets is stuk en zijn 
kleren gescheurd. Gelukkig is hij niet gewond.

H. De schuldsaldoverzekering

9. Je vader heeft een eigen zaak. Dan wordt hij ziek. Hij kan een jaar 
niet werken. 

I. De reisbijstandsverzekering

10. Je verzwikt op school tijdens het voetballen je voet. J. De groepsverzekering

11. Je bent al enkele jaren aan de slag als werknemer en denkt aan 
later. Je besluit een centje opzij te leggen.

K. Verzekering gewaarborgd  
inkomen

12. Je werkgever heeft voor jou en je collega’s gezorgd: je krijgt aan 
het einde van je loopbaan een extra pensioen. Mocht je vroeger 
overlijden, dan krijgen je nabestaanden een uitkering.

L. Vrij Aanvullend Pensioen  
voor Zelfstandigen (VAPZ)


