
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Schade Zakelijk 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Schade Zakelijk. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 9 hoofdstukken. 



 

 

 

 

Het principe van verzekeren 
- Afdekken van financiële risico’s 
- Risicomanagement (riskmanagement) 

De techniek van het verzekeren 
- De wet van de grote aantallen 
- Solidariteit 
- Indemniteitsbeginsel 
- Antiselectie 
- Premiedifferentiatie 

De verzekeringsvormen en indeling in branches 

 

Verzekeraars 
Afdekken van risico’s 
- Minder premie-inkomsten dan uitkeringen 
- Beleggingsrisico 
-  Transformatie (institutionele beleggers) 

 

Verzekeraars doen aan risicospreiding door: 
- Co-assurantie 
- Poolvorming 
- Hherverzekeren 

 

Verzekeraars zijn doorgaans georganiseerd naar: 
- Klantsegment 
- Productsoort 

 

De volgende juridische organisatievormen zijn mogelijk: 
- Naamloze vennootschap 
-  Onderlinge waarborgmaatschappij 
- Lloyd’s of London 

Hoofdstuk 1 Wat is verzekeren? 



 

 

 



 

 

 

 

Betrokken partijen: 
- Verzekeringnemer 
- Verzekerde 
- Begunstigde 

Een verzekering afsluiten: 
- Aanvraagformulier 
- Voorlopige dekking 
- Acceptatie (morele en materiële risicofactoren) 
- Wilsovereenstemming 
- (Dekkingsbevestiging) 
- Polis 

De prijs van een verzekering 
- Premie (tarief) 
- Polis- en incassokosten 
- Assurantiebelasting 

sommige verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting 

Co-assurantie 
- E-ABS 
- Beurspolis en maatschappijpolis 

Einde van de verzekering 
- Na drie jaar (als zakelijk) door verzekeringnemer met een maand opzegtermijn 
- Tussentijds door verzekeringnemer als er sprake is van een aanpassingsclausule 
- Bij onopzegbare polissen alleen door verzekeringnemer (niet door verzekeraar)  

Rol van de financieel adviseur 
- Inventarisatie en analyse 
- Productinkoop en -advies 
- Begeleiding en nazorg 
- Hulp bij schade en uitkering 
o Verzekeringnemer meldt schade (inclusief schadeoorzaak) zo snel mogelijk en 

voorkomt of vermindert verdere schade 
o Verzekeraar beoordeelt of schade is gedekt 
o Eventueel inschakeling experts (contra-expert, arbiter) 
o Uitkering schade (of niet) 
o In beperkt aantal gevallen coulance-uitkering 

Kosten die ook door verzekeraar worden vergoed 
- Bereddingskosten 
- Opruimingskosten 
- Expertisekosten 
- Proceskosten 

Verzekeringsrecht 
- Juridische definitie van verzekeren  (artikel 7:925 BW)  
- Mededelingsplicht  (artikel 7:928, 7:929, 7:930 BW) 
- Gebrekkige zaak  (artikel 7:951 BW) 
- Opzet of roekeloosheid  (artikel 7:952 BW) 
- Oververzekering  
- Onderverzekering   (artikel 7:958 lid 5 BW) 
- Premier-risqueverzekering  
- Open polis 
- Partijentaxatie 

Hoofdstuk 2 Het verzekeringsproces 



 

 

 



 

 

 

  

Goederentransportverzekering 
Verzekering voor zaken die zich buiten het bedrijfspand bevinden. 

Leveringscondities (Incoterms) voor vervoer over binnenwateren en zee: 
- Free on Board (FOB).  
- Cost and Freight (CFR) 
- Cost, Insurance, Freigt (CIF) 
- Free alongside ship (FAS) 

Leveringscondities (Incoterms, met uitzondering van Franco) voor alle vormen van 
transport: 

- Carriage paid to (CPT) 
- Delivered at place (DAP) 
- Delivered at terminal (DAT) 
- Ex Works (EXW) 
- Free Carrier (FCA) 
- Carriage an Insurance Paid to (CIP) 
- Delivered Duty Paid (DDP)  
- Franco (geen Incoterm) 

Transportverzekeraars maken vaak gebruik van de Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2014 (NBGP 
2014).  

Verzekerde som 
partijentaxatie 

De dekking 
Geregeld in dekkingsclausules: 

- G13: all-risksclausule 
- G14: evenementenclausule 
- M3: clausule voor oorlogs- en stakersrisico 
- G23: clausule ladingdiefstallen 

Begin en einde van de dekking: 
- De van-stelling-tot-stelling clausule 
- De 60-dagen clausule 

Losse post of contractpolis 
Goederentransportverzekering: 

- Losse post 
- Contractpolis: 
o Declaratiepolis 
o Pauschalpolis 

Eigenvervoerverzekering 
Verzekering voor eigen vervoer van eigen goederen.  
Uitbreiding: Verblijfsrisico (tentoonstellings- of beursverzekering / monstercollectieverzekering) 

Schade 
Soorten schade: 

- Beschadiging 
- Verlies (manco) 
- Gemis van verwacht voordeel  

Maatregelen van de verzekeraar de transportverzekering betaalbaar te houden: 
- Eigen risico 
- Franchise  

Hoofdstuk 4 Transport 



 

 

 



 

 

 

 

Volgens de wet bestaan er verschillende soorten van aansprakelijkheid: 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid 
- Schuldaansprakeijkheid/ Persoonlijke aansprakelijkheid (artikel 6:162 BW) In de wet is 

bepaald dat hiervan sprake is als er aan de volgende vereisten is voldaan: 
o Er is sprake van een onrechtmatige daad. 
o Deze kan toegerekend worden. 
o Er is aantoonbare schade. 
o Er bestaat een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. 

- EIgen schuld benadeelde en schadebeperkingsplicht (artikel 6:101 BW) 
- Risicoaansprakelijkheid/ Kwalitatieve aansprakelijkheid 
o Ouders voor hun kinderen 

van belang is de leeftijd van het kind (artikelen 6:164, 6:165, 6:169 BW)  
o Bezitters voor hun zaken 

▪ Gebrekkige roerende zaken (artikel 6:173 BW) 
▪ Gebrekkige onroerende zaken (artikel 6:174 BW) 
▪ Dieren (artikel 6:179 BW) 
▪ Motorrijtuigen (Wvw) 

- Producenten voor hun producten 
o Productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 - 6:193 BW) 
o Werkgevers voor hun werknemers (artikelen 6:170, 6:171, 7:658 en 7:611 BW) 

- Groepsaansprakelijkheid (hoofdelijke aansprakeijkheid) (artikel 6:166 BW) 

Contractuele aansprakelijkheid  
- niet-toerekenbare tekortkoming (artikel 6:75 BW)  
- toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) (artikel 6:74 BW) 

Schade 
- Aansprakelijkheidsschade kan bestaan uit: 
- Zaakschade 
- Personenschade 
- Zuivere vermogensschade 
- Gevolgschade 

AVB 
- Verzekerd zijn doorgaans de volgende (rechts)personen: 

▪ Het bedrijf 
▪ De ondernemer (verzekeringnemer) 

Hoofdstuk 5 Aansprakelijkheid en rechtsbijstand 



 

 

  



 

 

 

 

 

Overheveling taken AWBZ naar: 
- Wet langdurige zorg (Wlz) 
- Zorgverzekeringswet (Zvw) 
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
- Jeugdwet 

Wlz-verzekerden 
- Ingezetenen 
- Niet ingezetenen, persoon die in Nederland loonbelasting afdraagt 
- Studenten die in het buitenland studeren 
- Overige 

Wlz-zorgpakket 
- Verblijf 
- Begeleiding, verpleging en verzorging 
- Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis 
- Hulpmiddelen 
- Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt. 

Vergoeding van zorg en eigen bijdrage 

Premie Wlz 

Samenvatting Zwv 
- Het afsluiten van de verzekering 
- Eigen risico 
o Verplicht 

o Met uitzondering van: 
o de huisarts 
o verloskundige hulp 
o hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg 
o kraamzorg 
o tandheelkundige kosten voor jongeren tot 18 jaar  
o nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie) 
o ketenzorg (ketenzorg is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders 

samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen) 
o wijkverpleging 

o Vrijwillig 
- Dekking 
o geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen 
o mondzorg (tandarts, kakchirurg, orthodontist) 
o farmaceutische zorg (medicijnen, dieetvoeding) 
o hulpmiddelen (steunkousen, prothesen, schoenen, verbandmiddelen) 
o geestelijke gezondheidszorg 
o vervoer in verband met zorgaanspraken op grond van de Zvw 
o verblijf in verband met geneeskundige zorg (opname in een ziekenhuis, of 

kortdurend verblijf in een zorginstelling) 
o verzorging (lichamelijke verzorging in het ziekenhuis, kraamzorg) 
o verpleging (medische verzorging in een ziekenhuis, wijkverpleging) 

- Tussentijdse beëindiging zorgverzekering 
- Aanpassing premie en/of voorwaarden 
- Onopzegbare polis 
o Wanbetaling 

Hoofdstuk 8 Zorg en ongevallen 



 

 

o Fraude 
- Zorgbemiddeling 
- DBC 

Samenvatting Aanvullende ziektekostenverzekering 
- Acceptatie 
o Acceptatiefactoren 

o Morele 
o Materiële 

- Dekking 
o Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar 
o Therapieën 
o Brillenglazen en contactlenzen 
o Alternatieve geneeswijzen 
o Fysiotherapie 
o Aanvullend kraamzorgpakket  

- Opzeggen 
o Onopzegbaar behalve bij 
o Wanbetaling 
o Fraude 
o Als verzekerde verhuis naar een ander gebied, dan het werkgebied van de 

verzekeraar 
o Schending van de mededelingsplicht 

- Collectiviteiten 
o Antiselectie 
o Mantelcontract 
o Faciliteitencontract 
o Zorgbemiddeling 

 

 

  



 

 

 

 

Bij een verzekeringsadvies is het zinvol c.q. noodzakelijk dat onderstaand adviestraject gevolgd 
wordt: 

- Inventarisatie 
- Analyseren 
- Adviseren 
- Nazorg geven 

Inventarisatie 
De adviseur/bemiddelaar maakt gebruik van al bekende gegevens over de klant. Deze controleert hij 
en vult hij aan tijdens het inventarisatiegesprek. Met het totaal aan informatie kan hij het 
klantprofiel opstellen. 

Analyseren 
Bij het analyseren van de gegevens legt de adviseur/bemiddelaar het klantprofiel vast en maakt hij 
een helder overzicht van de risico’s.  

Adviseren 
Vervolgens stelt de adviseur/bemiddelaar een advies op.  
Bij een schriftelijk advies draait het niet alleen om de inhoud, maar ook om de presentatie. Een goed 
adviesrapport is: 

- Goed leesbaar 
- Klantvriendelijk 
- Aantrekkelijk 

Adviesgesprekken 
Een adviseur/bemiddelaar voert veel gesprekken met klanten. Voor goede, klantvriendelijke en 
efficiënte gesprekken is een aantal vaardigheden van groot belang: 

- Voorbereiding op het gesprek 
- Verbaal communiceren: 
o Spreektempo; 
o Intonatie; 
o Volume; 
o Articulatie; 
o Non-woorden en aarzeltaal. 

- Non-verbaal communiceren: 
o Lichaamshouding; 
o Manier van kijken; 
o De gebaren die iemand maakt. 

- Stellen van de juiste vragen: 
o Luisteren 
o Samenvatten 
o Doorvragen 
o Open / gesloten vragen 

Structuur van het inventarisatiegesprek: 
- Sfeer maken 
- Voorstellen 
- Motivatie van het gesprek 
- Werkwijze uitleggen 
- Start met deelgebieden 
- Procedure na het laatste deelgebied 
- Samenvatten 

Structuur van het adviesgesprek 
- Sfeer maken 
- Terugkoppelen voorgaand gesprek 

Hoofdstuk 9 Advies en professioneel gedrag 



 

 

 


