
E n ja hoor, daar is er weer 
één. Een autopremie-
vergelijkingssite. www.

tocompare.nl. Met veel bombarie 
gepresenteerd in ons vakblad As-
surantiemagazine. Met deze site kunt 
u de premies op de verschillende 
autopremievergelijkingsites verge-
lijken. Kunt u het nog volgen? 

Eerst hadden we premieverge-
lijkingsites voor verzekeringen. Nu 
dus ook een site waarmee je al deze 
sites weer kunt vergelijken.

Als adviseur volg ik deze ont-
wikkelingen met gekromde tenen. 
Volgens mij is de opzet van verge-
lijkingssites om je handig en snel 
inzicht te geven. Hierdoor kun je als 

consument goede aankoopbeslissin-
gen maken.

Op dit moment gebeurt het 
tegenovergestelde. Er zijn zoveel 
vergelijkingssites in Nederland dat 
je niet weet waar je moet zijn. Neem 
eens de proef op de som en bezoek 
meerdere vergelijkingsites. Bij 
elke site ontvang je verschillende 
antwoorden.

Al deze vergelijkingsites zijn 
gericht op de eindpremie voor 
de klant. Aan de kwaliteit van de 
voorwaarden wordt weinig of geen 
aandacht gegeven. Internetverze-
keraars spelen hier handig op in 
door veel reclame te maken. Wan-
neer de naam van een verzekeraar 

bekend is, geeft dit vertrouwen en 
zul je hier sneller een verzekering 
regelen. Ditzo en All Secur zijn hier 
voorbeelden van.

Onlangs hoorde ik op de radio 
dat dit soort marketing in Amerika 
al op zijn retour is. Tot voor kort 
kocht je een merk waarbij je een 
goed gevoel had. Door de vele schan-
dalen zoals met het paardenvlees 
is dit vertrouwen op zijn retour. 
Klanten kopen nu weer liever bij 
een bedrijf op de hoek waarbij ze 
bijna letterlijk kunnen meekijken 
in de keuken. Merk is dan niet meer 
belangrijk maar de kwaliteit van het 
eindproduct.

Ons advies is om even de tijd te 
nemen om bij jezelf na te gaan wat 
je belangrijk vindt aan kwaliteitsei-
sen bij een autoverzekeraar. Naast 
een goede dekking, eigen risico, kun 
je ook denken aan de afhandeling 

van de schade. Wie helpt je met de 
papieren? Moet ik zelf de schade 
afhandelen of doet iemand dit voor 
mij? Mag ik zelf kiezen naar welke 
garage ik ga bij schade? Krijg ik ge-
durende de looptijd van de verzeke-
ring ook advies?

Tot slot nog een voorbeeld uit 
de praktijk van afgelopen week. Er 
belde een lokale autogarage. Hij had 
een klant die een auto had gekocht. 
Inmiddels was hij via internet bezig 
een vergelijking te maken. Er was 
nogal haast bij. Je kunt je afvragen 
hoeveel aandacht er naar de kwa-
liteit uitgaat als je zo snel moet be-
slissen welke verzekering de beste 
keuze voor je is.
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