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 6 – De prijs van je polis

Opdracht - Waarom dat prijsverschil?

Steven en Malcolm zijn boezemvrienden. Ze zijn allebei geboren in 1991. In het laatste 

jaar van het middelbaar onderwijs legden ze met succes het theoretisch rijexamen af. 

Daarna leerden ze elk autorijden. Steven volgde twintig lessen bij de rijschool. Malcolm 

leerde het van zijn vader. Toevallig legden ze ook hun praktisch rijexamen op dezelfde 

dag af. Allebei geslaagd bij de eerste keer!

En toen … kochten ze allebei hun eerste auto. Malcolm lachte Steven een beetje uit met 

zijn Opel Corsa. Hij had zijn oog laten vallen op een Audi A3 uit 2005. Stoere bak! 

Maar ook die stoere bak moest verzekerd worden. Toen de offertes binnenkwamen, lachte Malcolm niet meer. 

Maar ook Steven is niet tevreden. Zijn ma betaalt immers nog veel minder!

Duurste Goedkoopste

Offertes voor Malcolm € 1354,89 € 1172,75

Offerte voor Steven € 933,46 € 803,87

Offerte voor ma Steven € 563,12 € 425,75

Ga na waarom Malcolms duurste voorstel zo veel meer kost dan de voorstellen die Steven en zijn moeder kregen. 

Blijkbaar hanteren verzekeringsmaatschappijen bepaalde criteria bij het berekenen van een premie.

Vergelijk daarvoor de kolommen in de tabel hieronder en kruis aan welke factoren een verschil maken. Vraag een 

tip als je twijfelt. Kruis daarna je keuze aan.

Malcolm Steven ma van Steven vink aan

Geslacht man man vrouw

Leeftijd 23 23 53

Woonplaats Gent Tremelo Tremelo

Uitgiftedatum rijbewijs 24/04/2012 24/04/2012 1/08/1983

Beroep arbeider bediende bediende

Gebruik van de auto woon-werk-privé privé privé

Merk voertuig Audi Opel Volkswagen

Vermogen voertuig 85 kW 55 kW 92 kW

Bouwjaar voertuig 2005 2008 2014

Catalogusprijs 17.413.22 12.623.97 28.360

Aankoopprijs 4500 3500 24.280

Schatting jaarlijks verreden km 15.000 5000 10.000
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