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Op vakantie naar Spanje 
 
Informatiebron 1 
 
Tijdens uw reis of vakantie zal het maar gebeuren: pech onderweg met uw 
motorrijtuig, u wordt bestolen of u krijgt een ongeval. Op dat moment is een 
betrouwbare reisverzekering, waarop u terug kunt vallen, absoluut noodzakelijk. 
U kunt een Tijdelijke reisverzekering of een Doorlopende reisverzekering 
(het hele jaar verzekerd) afsluiten. 
 
Tijdelijke reisverzekering (€ per persoon per dag) 
Nederland   0,65 
Europa   0,95 
Wereld   1,35 
 
De poliskosten bedragen € 4 per polis. De assurantiebelasting bedraagt 7%. 
Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. De Europadekking is geldig voor 
Europa en voor de niet-Europese landen die aan de Middellandse Zee grenzen, 
de Azoren en Madeira. 
 
 
Informatiebron 2: Dekking Tijdelijke reisverzekering 
 
Per verzekerde verzekerd tot € 3.750 
Met een maximum voor alle verzekerden samen van 
waarvan o.a. voor: 

€ 7.500 

Foto-, film-, video- en draagbare computerapparatuur per polis € 1.250 
Kampeeruitrusting per polis € 1.250 
Muziekinstrumenten €    350 
Sieraden €    350 
Horloges €    350 
Brillen, -glazen en contactlenzen €    350 

 
Eigen risico per reis € 70 
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De goedkoopste auto van Nederland 
 
Informatiebron 3: Advertentie Cuore 

 
 
 
Wist u dat Daihatsu de kroon spant  
wanneer we praten over een laag  
aanschafbedrag, minimaal onderhoud  
en een hoge restwaarde? 
 
Daarom durft Daihatsu als enige wél 
een gegarandeerde restwaarde af te 
geven. Bijvoorbeeld voor de Daihatsu 
Cuore 1.0 12V Kyoto met een 
actieprijs van € 7.498. Bij aankoop 
tijdens de Daihatsu-summersale kost 
deze Cuore u bij inruil na 24 maanden 
omgerekend slechts € 2.024! 
 

Bovendien is de Cuore de zuinigste 
benzine-auto met een verbruik van 
slechts 1 liter op 16,9 km. 
 
En zo blijft de Daihatsu Cuore op alle 
fronten de goedkoopste auto van 
Nederland. 
 
Ga naar de Daihatsu-dealer en vraag 
naar de voorwaarden. 
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Een appeltje voor… 
 
Informatiebron 4 
 

 
 
Actuele rentestanden Postbank spaarvormen 
Voor alle rentes geldt: rentewijzigingen voorbehouden 
----------------------------------------------     -----------    -------------------------------------- 
Spaarvorm                       rente  maximum rentegevend tegoed 
----------------------------------------------     -----------    --------------------------------------- 
Bonusrenterekening     2,90%  € 1 000  000 
* Basisrente       1,00% 
* Bonusrente als het spaarsaldo  
 met 10% per jaar toeneemt  1,90% 
 
Internetsparen       2,50%  € 1 000 000 
 
Plusrekening       1,00%   €    500 000 
 
Easy Blue Plusrekening    2,20%  €    500 000 
 
Belangrijkste kenmerken van de Easy Blue Plusrekening: 
 
• Aantrekkelijke rente  
• Automatisch sparen is mogelijk  
• Altijd en makkelijk geld opnemen en bijstorten  
• Geen minimum inleg  
• Het nummer van je Easy Blue Plusrekening is hetzelfde als dat van je Easy 

Blue Rekening  
• Snel en makkelijk storten en opnemen via Mijn Postbank.nl, Girofoon of 

overschrijvingskaart  
• LET OP! Als je 18 wordt, wordt je Easy Blue Plusrekening vanzelf omgezet 

in een Plusrekening 
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Consumptie, productie en milieu 
 
Informatiebron 5: Geschatte samenstelling van het dieselwagenpark in 
2008 en de bijbehorende roetuitstoot  
 
 0 tot 2 jaar 2 tot 4 jaar 4 tot 6 jaar 6 jaar en 

ouder 
Aantal 
personen- en 
vrachtauto’s 

 
1 miljoen 

 
1,5 miljoen 

 
0,75 miljoen 

 
0,75 miljoen 

Gemiddelde 
uitstoot per 
auto per 1000 
kilometer 

 
9 gram 

 
11 gram 

 
14 gram 

 
18 gram 

Gereden 
kilometers per 
auto gemiideld 
per jaar 

 
21.000 

 
20.000 

 
18.000 

 
16.000 

 
 
Informatiebron 6 
 
Vanaf 1 juni 2005 wordt de aankoop van een nieuwe dieselauto met een zeer 
lage roetuitstoot fiscaal gestimuleerd met een korting van € 600 op de Belasting 
op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM).  
De ANWB vindt dit niet genoeg. De ANWB vindt dat de overheid ook subsidie 
moet geven als er in bestaande dieselauto’s een roetfilter wordt ingebouwd. De 
overheid overweegt dit te gaan doen. 
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Mag het een beetje minder? 
 
Informatiebron 7: Biodiesel 
 
Gemaakt van pure plantaardige olie (in Europa koolzaadolie). Een koolzaadplant 
heeft voor het groeiproces evenveel CO2 nodig als door verbranding vrijkomt. 
Deze pure plantaardige olie wordt in een raffinaderij bewerkt; er wordt methanol 
toegevoegd om de plantaardige olie minder stroperig te maken.  
 
 
Informatiebron 8: CO2-uitstoot in kilogram per kilometer 
 
jaren  stad  

max. 50 km/u 
landelijke wegen
max. 80 km/u 

autosnelwegen 
max. 120 km/u 

2000 0,300 0,195 0,243 
2001 0,300 0,194 0,242 
2002 0,297 0,193 0,241 
2003 0,298 0,193 0,241 
2004 0,297 0,192 0,242 

 
 

OP = OP! 
 
Informatiebron 9: Gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand van Arie 
 

inkomsten uitgaven 
loon € 526 wonen € 225 
  boodschappen €   75 
  scooter € 104 
  kleding €   50 
tekort €     3 uitgaan €   75 
totaal € 529 totaal € 529 

 
 
Informatiebron 10: Advertentie mountainbike 
 

 
 
Normale prijs:  € 539   
Alléén deze maand:  € 389 
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Hicham koopt een huis! 
 
Informatiebron 11 
 

Plaats:  Drogteropslagen 
Adres:  Hoofdstraat 122 
vraagprijs: € 230.000 k.k. 
 
Makelaar 
Naam:  Vrijehuizenmarkt 
Adres:  Wolfskuil 20 
Plaats:  7731 AR Ommen 

Website: www.vrijehuizenmarkt.nl 
 
 

einde  700013-1-722b* 
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