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‘Ik heb er 
echt lol in’

NETJES RIJDEN VOOR KORTING

Belonen werkt beter dan bestraffen. 
Dat blijkt maar weer. Deze vier 
automobilisten hebben zich keurig 
gedragen op de weg. En dat betaalt zich 
uit. In een lagere verzekeringspremie en 
een veiliger verkeer. 

Belonen in plaats van bestraf-

fen. Van dit principe maakt de 

Veilig Rijden Autoverzekering 

van de ANWB gebruik. In 

plaats van een bekeuring als je 

te hard rijdt, krijg je korting als 

je je aan de snelheid houdt. 

Wie de Veilig Rijden Autover-

zekering afsluit, krijgt een don-

gel/stick thuisgestuurd. Deze 

plug je eenvoudig in je auto en 

het veilig rijden kan beginnen. 

De stick meet je rijstijl op vier 

punten: snelheid, remmen, 

optrekken en snelheid in de 

bochten. Elke drie maanden 

wordt de gemiddelde score 

omgezet naar een korting op je 

premie. Die korting kan oplo-

pen tot 30%. 

Mylène, Adri, Jesse en Peter 

hebben het afgelopen jaar zó 

netjes gereden, dat ze de Veilig 

Rijden Awards hebben gewon-

nen. Wij vroegen ze naar hun 

tactiek.

Mylène 
van der Meij (26)
Aanstormend talent
‘Twee jaar geleden kocht ik mijn 
eerste auto en sloot ik na een prijsver-
gelijkend onderzoek de Veilig Rijden 
Verzekering af. Het principe dat je met 
je rijstijl invloed hebt op je premie-
bedrag sprak me ook aan. Hoe zou ik 

het er vanaf brengen? Daar was ik erg 
benieuwd naar. De feedback die ik via 
de app kreeg was duidelijk: ik kon be-
ter rustiger optrekken en minder hard 
remmen. Deze tips maakten me niet 
alleen bewust van mijn rijstijl, maar 
brachten ook verandering teweeg. Zo 
laat ik nu eerder het gas los als ik een 
rood verkeerslicht nader, waardoor 
ik minder hard rem. Verder neem ik 
de bochten rustiger. Qua score en 
financiën merk ik dat mijn aangepaste 
rijstijl e� ect hee� , want ik ben geste-
gen naar 94 punten en betaal minder 
premie. Ik heb er echt lol in.’

 ‘Ik heb 
mijn rijstijl 
veranderd’

 KIJK VOOR MEER INFO OVER DE VEILIG RIJDEN 
AUTOVERZEKERING OP ANWB.NL/VR-AWARDS
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Adri 
Vermeulen (69)
Veiligste rijder
‘Op een krasje na rij ik al bijna vij� ig 
jaar schadevrij. Een geheim heb ik 
niet, ik hou me gewoon aan de ver-
keersregels. Zo simpel is het. Helaas 
merk ik dat mijn veilige rijstijl soms 
irritatie opwekt bij andere automo-
bilisten. Vooral bij beginnende be-
stuurders, maar ook bij ouderen hoor. 
Zij rijden vaak veel te hard, houden 
onvoldoende afstand en veroorzaken 
daarmee gevaarlijke situaties. Voor 
deze automobilisten – ongeacht hun 
lee� ijd – zou een dongel een e� ectie-
ve manier zijn om hun rijgedrag aan te 
passen. Ik denk dat dat bevorderlijk 
is voor de verkeersveiligheid. Als het 
aan mij ligt, krijgen alle nieuwe auto’s 
standaard zo’n dongel ingebouwd en 

stellen ze de Veilig Rijden Verzekering 
verplicht. Hopelijk kan de ANWB hier 
een rol in spelen. Ik blijf in ieder geval 
voor de honderd procent score gaan.’

Peter 
Ringelberg (56)
Kilometervreter
‘Ik rij zo’n drieduizend kilometer per 
maand. Dit is flink bovengemiddeld, 
maar ik ben het gewend. Op een 
werkdag leg ik ruim honderd 
kilometer af en ook privé maak ik 
aardig wat meters. Zo rij ik vanuit mijn 
woonplaats Maassluis regelmatig naar 
mijn vriendin in Eindhoven en naar 
mijn zeilboot in Zuid-Beijerland. Lange 
tijd deed ik dat op de automatische 
piloot; over mijn rijstijl dacht ik niet 
bewust na. Dat is nu anders. De 

feedback en rijscore hebben me laten 
inzien dat ik rustiger kan remmen 
en op mijn snelheid moet letten in 
de bocht. Ik vind dit heel waardevol, 
omdat de verkeersveiligheid erbij is 
gebaat. En eerlijk is eerlijk: de extra 
korting op mijn premie is natuurlijk 
mooi meegenomen.’

Jesse 
den Oudsten (42)
Verbeteraar
‘Na de geboorte van mijn zoontje ben 
ik bewuster gaan leven en heb ik mijn 
rijstijl aangepast. Niet dat ik roekeloos 
reed, maar het kon minder gehaast. 
Daarnaast mochten de autokosten 
een onsje minder. De Veilig Rijden 
Autoverzekering paste perfect in 
dat plaatje: een financiële beloning 
voor goed rijgedrag. Al snel werd het 

routine om de app te checken. Vooral 
de score triggert me om me telkens 
te verbeteren; bij een update kijk ik 
nieuwsgierig of die is gestegen. Om 
een hoger puntenaantal te behalen, 
volg ik de tips van de ANWB op. Ik 
neem de bochten rustiger en hou me 
aan de snelheid. Ook als het stil is op 
de weg, want het systeem kijkt altijd 
mee. Hierdoor ben ik gestegen van 
66 naar 92 punten en is de maximale 
score in zicht. Goed nieuws voor mijn 
portemonnee.’

 ‘Ik hou me gewoon 
aan de regels’

‘Ik rij drieduizend 
kilometer per 

maand’

 ‘De maximale 
score

 is in zicht’
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