
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Schade Particulier 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Schade Particulier. 

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

Dit bestand bestaat uit 8 hoofdstukken. 



 

 

 Hoofdstuk 1 Wat is verzekeren? 



 

 

 

 

Betrokken partijen 
- Verzekeraar 
- 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 een jaar door verzekeringnemer met een maand opzegtermijn 
- Tussentijds door verzekeringnemer als sprake is van een aanpassingsclausule 
- Bij onopzegbare polissen alleen door verzekeringnemer (niet door verzekeraar). 

De rol van de financieel adviseur 
- Inventarisatie en analyse 
- Productinkoop en -advies 
- Begeleiding en nazorg 
- Hulp bij schade en uitkering 

▪ Verzekeringnemer meldt schade (inclusief schadeoorzaak) zo snel mogelijk en 
voorkomt of vermindert verdere schade 

▪ Verzekeraar beoordeelt of schade is gedekt 
▪ Eventueel inschakeling experts (contra-expert, arbiter) 
▪ Uitkering schade (of niet) 
▪ 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 
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Woonverzekeringen 
- Inboedelverzekering 
- Woonhuisverzekeringen 
- Kostbaarhedenverzekeringen. 

Dekking woonverzekeringen 
- Kale brandverzekering 
- Uitgebreide gevarenverzekering (UGV) 
- Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+) 
- All-risk verzekering.  

Voor inboedelverzekeringen geldt buitenshuis een beperkte dekking. Voor bepaalde kostbaarheden 
geldt bij diefstalschade een maximering aan de dekking. In de grote steden gelden hiervoor extra 
maximeringen. 

Clausules woonverzekeringen: 
- Eigen risico 
- Eigen risico bij stormschade 
- Huurdersbelang  
- Maximering 
- Diefstal- en inbraakclausule 
- Individueel appartementsrecht 
- Kelderbox 
- Fundamentenclausule  
- bouwaard 
- Bekendheids- en belendingenclausule 
- 101%-clausule 
- Keuzeclausule 
- Indexclausule 
- Stellenclausule (kostbaarhedenverzekering). 

Verzekerde som woonverzekeringen 
- Inboedelverzekering: nieuwwaarde, in sommige gevallen 

vervangingswaarde/getaxeerde waarde 
- Woonhuisverzekering: herbouwwaarde 
- Kostbaarhedenverzekering: aankoopwaarde of eventueel getaxeerde waarde.  

Twee hulpmiddelen voor het vaststellen van de waarde van de inboedel: 
- Inboedelinventarisatielijst 
- Inboedelwaardemeter. 

Hulpmiddel voor het vaststellen van de herbouwwaarde: 
- Herbouwwaardemeter. 

Aanvullende verzekeringen 
- Glasverzekering 
- Kostbaarhedenverzekering. 

Tussentijdse mutaties 
- Risicowijziging 
- Verhuizing. 

Premie woonverzekeringen 
Premie per €1.000 plus polis- en incassokosten plus assurantiebelasting. 

De verzekeringsadviseur kan de klant adviseren en bijstaan in het afsluiten van de juiste 
woonverzekeringen. 
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Volgens de wet bestaan er verschillende soorten 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: 
▪ Er is sprake van een onrechtmatige daad 
▪ Deze kan toegerekend worden 
▪ Er is aantoonbare schade 
▪ Er bestaat een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. 

- EIgen schuld benadeelde en schadebeperkingsplicht (artikel 6:101 BW) 
- Risicoaansprakelijkheid/ Kwalitatieve aansprakelijkheid 

▪ Ouders voor hun kinderen 
van belang is de leeftijd van het kind (artikelen 6:164, 6:165, 6:169 BW)  

▪ 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 

Productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 - 6:193 BW) 
- Werkgevers voor hun werknemers (artikelen 6:170 BW) 
- Groepsaansprakelijkheid (hoofdelijke aansprakelijkheid) (artikel 6:166 BW). 

Contractuele aansprakelijkheid  
- Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) (artikel 6:74 BW) 
- Niet-toerekenbare tekortkoming (artikel 6:75 BW). 

Schade 
Aansprakelijkheidsschade kan bestaan uit: 

- Zaakschade 
- Personenschade 
- Zuivere vermogensschade 
- Gevolgschade. 

AVP 
- Verzekerd zijn doorgaans alle gezinsleden 
- Voorwaarden waaraan de aansprakelijkheid moet voldoen om gedekt te zijn op een AVP, zoals: 

▪ Er moet sprake zijn van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid 
▪ De verzekerde moet aansprakelijk zijn als particulier 
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▪ De schade moet uit zaakschade en/of vermogensschade en de eventueel daaruit 
voortkomende gevolgschade bestaan. 

- Op een AVP zijn de volgende schades doorgaans uitgesloten: 
▪ Veroorzaakt met of door motorrijtuigen (wel passagiersrisico) 
▪ Veroorzaakt met of door (lucht)vaartuigen 
▪ Aan zaken onder opzicht 
▪ Aan zaken van verzekerden onderling 
▪ Door opzet 
▪ Door seksuele gedragingen 
▪ Als de verzekerde in het buitenland woont 
▪ Door wapens en jagen (verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers). 

- Dekkingsgebied doorgaans wereldwijd 
- Eventueel ook inloop- en uitlooprisico gedekt. 

Rechtsbijstand 
- Gezinsrechtsbijstandverzekering 
- Dekking in natura van rechtshulp op diverse rechtsgebieden 
- Belangrijke aspecten: 

▪ Belangenconflict 
▪ Geschillenregeling 
▪ De wachttermijn 
▪ Een smeulend conflict 
▪ Een onvermogendekking 
▪ De franchise 
▪ De afkoopregeling 
▪ Mediation 
▪ Wet op de rechtsbijstand (Wrb) 
▪ Kwaliteitscode Rechtsbijstand.  
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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: 
o Voorbereiding op het gesprek 
o Verbaal communiceren: 

▪ Spreektempo 
▪ Intonatie 
▪ Volume 
▪ Articulatie 
▪ Non-woorden en aarzeltaal. 

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

o Stellen van de juiste vragen: 
▪ Luisteren 
▪ Samenvatten 
▪ Doorvragen 
▪ 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 
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- Terugkoppelen voorgaand gesprek 
- Wijzigen c.q. Veranderen 
- Werkwijze uitleggen 
- Start met deelgebieden 
- Prijspresentatie 
- Afsluiten. 

Slechtnieuwsgesprek 
- Korte introductie 
- Klap uitdelen 
- Emoties opvangen 
- Eventuele argumenten toelichten 
- Emoties opvangen 
- Hoe verder? 

Beheer en nazorg 
- Administreren van klantgegevens 
- Controleren/administreren van verzekeringen.  
- De klant informeren betreffende aanpassing van verzekeringen 
- Het onderkennen van wijzigingen in de situatie van de klant 
- Het up-to-date houden van het klantrisicoprofiel  
- Het aansluiten van verzekeringsdekking op de risico’s van de klant. 


