
ANWB Special Onderweg 2017 | 1716 | ANWB Special Onderweg 2017 ANWB Special Onderweg 2017 | 17

AUTOVERZEKERING ONDERWEG AUTOVERZEKERING ONDERWEG  

Grote kans dat jij bij het afsluiten van een autoverzekering voornamelijk kijkt naar het 
premiebedrag. Logisch, want een auto is al duur genoeg. Toch betekent een lage premie 
niet automatisch dat je de beste financiële deal hebt. Goede verzekeringsvoorwaarden 
zijn minstens zo belangrijk.

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: ANWB Beeldbank

Nieuwe auto?  
 Nieuwe verzekering!

Heb jij een glimmende bolide uit de 
showroom op het oog? Of een tweedehands 
via Marktplaats? Dan denk je er waarschijn-
lijk niet direct aan om ook je autoverzekering 
onder de loep te nemen. Eerlijk is eerlijk: er 
zijn leukere klussen. Maar belangrijk is het 
wel, al is het maar omdat je wettelijk gezien 
pas de weg op mag als je autoverzekering ge-
regeld is. Ook niet onbelangrijk: de gevolgen 
voor je portemonnee als er iets gebeurt.

Goede verzekeringsvoorwaarden
Een lage premie is dan al snel aantrekkelijk. 
Maar pas op: ook op verzekeringsgebied kan 
goedkoop duurkoop worden. Goede verzeke-
ringsvoorwaarden betalen zich namelijk beter 
uit volgens MoneyView, het financiële onder-
zoeksbureau dat jaarlijks onderzoek doet naar 
onder andere autoverzekeringen. 
Zo is het bij de aanschaf van een splinternieu-
we auto of jonge tweedehands meestal ver-
standig om een allrisk autoverzekering af te 
sluiten. Krijg je dan te maken met stormscha-
de, een aanrijding of diefstal? Dan ben je ge-
woon verzekerd. Het zijn dit soort 
voorwaarden van allrisk verzekeringen die 
MoneyView met elkaar vergelijkt. Met als re-
sultaat: viermaal op rij een top drie notering 
voor de ANWB Autoverzekeringen met een 
maximale score van 5 sterren. 

Relaxed de weg op
Voor de ANWB staat goede hulp centraal bij 
hun twee autoverzekeringen: de Reguliere 
Autoverzekering en de ANWB Veilig Rijden 
Autoverzekering. Hoewel er verschillen zijn, is 
de basis gelijk: de dekking, de ANWB-leden-
korting, tot 80% no-claimkorting, geen eigen 
risico, gratis vervangende auto, 24/7 hulp van 
de ANWB Alarmcentrale en Wegenwacht 
Schadehulp ter plaatse. Zo sta je er bij schade 
nooit alleen voor en kun je relaxed de weg op.

Verkeersveiligheid omhoog, premie 
omlaag
Wil je nog meer besparen op je autoverzeke-
ring en tegelijkertijd veiliger rijden? Dan is de 
ANWB Veilig Rijden Autoverzekering 
misschien iets voor jou. Deze autoverzekering 
beloont veilig rijden namelijk met korting op 
je premie. Het enige wat je hoeft te doen is 
een stick in je auto plaatsen. Dit apparaatje 
meet vervolgens je rijstijl op vier verschillen-
de onderdelen en geeft je op basis daarvan 
een rijscore. Hoe hoger je score, hoe hoger je 
korting. 

Nog meer zekerheid?
Bouw je liever meer zekerheid in? Dan kun je 
je autoverzekering met een aanvullende 
dekking toespitsen op jouw persoonlijke 
wensen. Zo is de Aanschafwaardegarantie 
een interessante optie bij de aankoop van een 
auto. Raakt de auto na een ongeluk total loss, 
of heeft een autodief toegeslagen? Dan krijg 
je in de eerste drie jaar na aanschaf van de 
auto de volledige aanschafwaarde vergoed. 
Wil jij ook verzekerd zijn van zo’n geruststel-
lende gedachte? Neem dan een duik in de 
verzekeringswereld en kijk verder dan je 
premieneus lang is.

Zo sta je er bij 
schade nooit alleen 
voor 

ANWB Autoverzekeringen
Wil je een ANWB Autoverzekering afsluiten?  
Of meer informatie?  
Kijk dan op anwb.nl/autoverzekeringen


