
H et is onrustig in autoverze-
keringsland. De premies
bij verschillende verzeke-

raars worden behoorlijk verhoogd.
Als reden wordt aangegeven dat er
simpelweg te weinig premie bin-
nenkomt ten opzichte van de scha-
delast. Wij merken dat er niet veel
mensen actie ondernemen als de
premie wordt verhoogd.

Ons advies is om na een verho-
ging van de premie de moeite te
nemen om een vergelijking op te
vragen. Wil je dit zelf doen dan zijn
er tal van vergelijkingssites op het
gebied van verzekeringen, waar je
een vrijblijvende vergelijking kunt
opvragen. Helaas vind je op deze
sites niet altijd een compleet aan-
bod.

Wanneer je de verzekering via
een tussenpersoon hebt gesloten
mag je verwachten dat dit kantoor
de premies en voorwaarden voor je
blijft vergelijken. Premie is natuur-
lijk belangrijk, maar wel in relatie
tot de voorwaarden.

Om in de concurrentie te kunnen
blijven meedoen ontstaan er steeds
meer budgetpolissen. Deze polissen
bieden een dekking waarbij je bij
schade geen keuze hebt in de her-
steller. Ga je niet naar een aangeslo-

ten herstelbedrijf dan betaal je een
hoger eigen risico van bijvoorbeeld
vijfhonderd euro. Wanneer dit
vooraf niet duidelijk is verteld,
wordt dit voor een klant later een
vervelende verassing. Ook mogen
deze ‘goedkope’ verzekeringen
repareren met imitatieonderdelen.
Hierdoor vervalt soms de fabrieksga-
rantie op uw auto en wordt uw auto
minder waard. Dit zonder dat u zich
hiervan bewust bent. Let dus goed
op de voorwaarden wanneer u een
verzekering regelt.

Doordat de premies fors stijgen

zie je ook de premieverschillen
tussen de verschillende verzeke-
raars toenemen. De kans is groot
dat u fors kunt besparen, wanneer u
een aantal jaren niet naar de auto-
verzekering heeft gekeken.

Bij het vergelijken van autoverze-
keringen kunt u ook nadenken over
de vraag welke dekking het beste bij
u en uw auto past. U kunt kiezen uit
drie verschillende dekkingen. WA is
alleen schadevergoeding aan ande-
ren en niet aan uw eigen auto. WA
en beperkt casco: dan hebt u naast
de WA-dekking ook recht op schade-
vergoeding van uw eigen auto bij
ruitschade, diefstal, brand en storm.
Bij WA- en cascodekking ook wel
Allrisk heeft u naast de WA-dekking
recht op bijna alle schade aan uw
eigen auto. Wanneer uw auto bijna
geen waarde meer heeft, betaalt u
bij een uitgebreide dekking te veel
premie.

Een veel gehoord misverstand is
dat wanneer de auto tien jaar of
ouder is dat u de auto dan niet meer
WA en (beperkt) casco mag verzeke-
ren. Wij adviseren u om te kijken
naar de huidige waarde van de auto
en naar de inhoud van uw porte-
monnee. Stem de dekking hierop af.
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