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EINDTOETS

opdracht: Ook getest op scholieren. Wat weet je er nog van?

Wat weet je nog? Ben je klaar om straks een eigen zaak te starten? Los de vragen correct op en je zet een grote 

stap in de goede richting.

1. Als jonge ondernemer sluit je best een arbeidsongevallenverzekering af.

a. Ja, dat klopt. Jonge ondernemers maken vaker fouten. Vandaar.

b. Neen, enkel voor oudere ondernemers is dit aan te raden. Zij lopen meer risico’s.

c. Larie, zo’n verzekering heb je enkel nodig als je personeel hebt. Ze is dan verplicht.

2. Je hebt net een restaurant geopend. Je werkt er met een kok, twee keukenhulpen en drie medewerkers als zaal-

personeel. In het weekend komt ook een jobstudent helpen. Wie is er gedekt door de polis arbeidsongevallen?

a. Enkel het keukenpersoneel. Zij lopen het meeste risico.

b. Enkel het vaste personeel in keuken en zaal.

c. Iedereen, inclusief de jobstudent.

3. Welke verzekering heb je als zelfstandig elektricien zeker niet nodig?

a. Brandverzekering.

b. Verzekering huispersoneel.

c. Verzekering motorvoertuigen.

4. Op welke manieren kan een zelfstandige sparen voor een bijkomend pensioen?

a. Met de verzekering gewaarborgd inkomen.

b. Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

c. Met de groepsverzekering.

d. Met de klassieke pensioenverzekering.

5. Welke verzekering past bij welke risico’s? Kies uit de lijst. (Let op: twee verzekeringen zijn niet van toepassing!) 

a. Verzekering machinebreuk

b. Verzekering alle risico’s

c. Verzekering motorvoertuigen

d. Verzekering BA-uitbating

e. Verzekering BA-na levering

f. Transportverzekering

g. Verzekering rechtsbijstand

 

Je struikelt op kantoor met je laptop over een kabel. Laptop kapot.

Door een blikseminslag is de drukpers van de drukkerij uitgevallen.

Je hebt een koeriersbedrijf. Tijdens een pauze op een parking roven dieven je bestelwagen leeg. 
Hij was nochtans goed afgesloten.

Een ontevreden klant spant een rechtszaak tegen je aan.

Je werkt aan de informatica-installatie van een bedrijf. Door een fout van jouw kant raakt het 
computersysteem onklaar. Het duurt drie werkdagen voor het weer aan de praat is.

Welke verzekeringen komen er niet aan te pas?
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