Wft Basismodule - Wft Consumptief krediet – Wft Verzekeren schade
Naast het boek Wft Basismodule heeft Uitgeverij Edu’Actief b.v. nu ook Wft Consumptief
krediet en Wft Verzekeren schade ontwikkeld.
Waarom u de Wft Basismodule inzet binnen de opleiding
De toetstermen die vastgesteld zijn voor de examens financiële dienstverlening Wft, zijn het
uitgangspunt van de Wft Basismodule. De basismodule is zo geschreven dat uw cursisten
zonder voorkennis met de methode kunnen beginnen. De theorie over financiële
dienstverlening wordt in begrijpelijke taal vanaf de basis aangeboden. Het bronnenboek en
het opdrachtenboek zijn aantrekkelijk vormgegeven door gebruik van gekleurde
afbeeldingen. Daarnaast bestaat de Wft Basismodule uit actuele, concrete teksten op B1niveau.
Wft Consumptief krediet
Lenen doet men al heel lang. De historie van lenen wordt besproken in thema 1. In thema 2
kijken we naar alles wat erbij komt kijken voordat een krediet aan een klant wordt verstrekt.
In thema 3 worden alle kredietproducten en hun kenmerken besproken. De aanbieders van
kredieten en de manier waarop ze kredietproducten aanbieden, komen ter sprake in thema 4.
In thema 5 wordt het kredietbeheer besproken en daarbij komt ook de schuldhulpverlening
aan de orde. Lenen heeft ook gevolgen voor de hoogte van de belastingen die je moet
betalen. Dit komt aan de orde in thema 6. De Wet op het financieel toezicht (Wft) is
voornamelijk ontstaan om de consument beter te beschermen. Deze wetgeving wordt
behandeld in thema 7.
Wft Verzekeren schade
In thema 1 gaan we in op wat verzekeren is. Thema 2 gaat over het verzekeren van risico’s
van schade aan bezittingen. In thema 3 komen aansprakelijkheid,
aansprakelijkheidsverzekeringen en bijstandsverzekeringen aan de orde. In thema 4 worden
de aansprakelijkheid in verband met het gebruik van motorrijtuigen, de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, de cascoverzekering en hiermee
samenhangende zaken behandeld. Het verzekeren van risico’s die met transport
samenhangen, komt in thema 5 aan bod. Thema 6 gaat over de sociale verzekeringen en in
dit thema worden voorzieningen behandeld die de inkomensgevolgen dekken van ziekte en
arbeidsongeschiktheid. De verzekering van kosten als gevolg van ziekte en zorg wordt in
thema 7 behandeld.
Interesse?
Wilt u een beoordelingsexemplaar ontvangen? Ga naar onze digitale catalogus op
www.edu-actief.nl.
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Hebt u vragen of wilt u nader geïnformeerd worden over Wft? Neem dan contact op met onze
afdeling Marketing & Communicatie via telefoonnummer 0522-235 235 of via
e-mail: marketing@edu-actief.nl.
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