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Zaterdagochtend. Enthousiast springen je kinderen en hun vriendjes in je 

auto: vandaag breng jij ze naar het voetbal. Maar door het kabaal op de 

 achterbank let je even niet op en knal je op je voorligger. De kinderen zijn 

ongedeerd, maar de schade aan de auto’s is aanzienlijk. Bovendien voel je 

een felle pijn in je nek. Gelukkig ben je goed verzekerd. Toch?

halen via de WA-dekking, maar de 
bestuurder is dus niet verzekerd. Want je kunt 
jezelf niet aansprakelijk stellen.’

Zekerheid voor Inzittenden

Hierdoor ben je misschien niet zo goed verze-
kerd als gedacht. De ‘Zekerheid voor Inzitten-
den’ verzekering biedt uitkomst. ‘Alleen met 
deze aanvullende dekking ben je als bestuur-
der verzekerd als je een ongeluk veroor-
zaakt’, aldus Ria Mol. ‘Dit geldt ook voor ook 
alle eigendommen en de passagiers, die kun-
nen rekenen op een snellere schadeafhande-
ling en uitkering, omdat de verzekeraar niet 
kijkt wie de schuldige is. Sterker nog: zelfs als 
je zelf of inwonende gezinsleden in een ande-
re auto zitten, kun je hier een beroep op 
doen.’

Kostbare lading

Carpoolen met collega’s, een dagje weg met 
het gezin; grote kans dat je regelmatig een 
kostbare lading aan boord hebt. Ria Mol: ‘Bij 
een ongeluk dekt de ‘Zekerheid voor Inzitten-
den’ verzekering de werkelijk geleden scha-
de aan jezelf en je passagiers. Bij kosten als 
gevolg van blijvende invaliditeit is de dek-
king maximaal één miljoen euro, bij 
overlijden €10.000,-. Maar eigenlijk is het 
vooral een must voor jezelf, want ook als je 
alleen in de auto zit heb je altijd deze dek-
king nodig.’ •

zekeRheId vOOR InzIttenden veRzekeRIng 
afsluIten?
Surf dan naar www.anwb.nl/inzitten-
dendekking en bereken eenvoudig zelf 
je premie. Of bel met het ANWB Leden 
Service Center: 088- 269 2222.

gemIddeld schadebedRag: € 16.500,-
Als respectievelijk data marketing ana-
list en actuaris bij ANWB Verzekeren 
doken Jan Kuper en Dieuwke Vijselaar 
de cijfers in. Kuper: ‘Wanneer klanten 
zich bij ons beroepen op de ‘Zekerheid 
voor Inzittenden’ verzekering is het ge-
middelde schadebedrag € 16.500,-. Het 
gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, 
zijn het vaak extreme bedragen.’

Het is een scenario waarvan je hoopt dat het 
nooit gebeurt. Vanwege je uitgebreide auto-
verzekering en WA-verzekering is het finan-
ciële leed wél te overzien. Althans, dat denk 
je. Volgens Ria Mol, verzekeringsexpert van 
de ANWB, is dit een veelvoorkomend misver-
stand. 
‘Zelfs de meest uitgebreide autoverzekering 
vergoedt aan jou als bestuurder geen 
letselschade of schade aan persoonlijke 
eigendommen als jijzelf een aanrijding ver-
oorzaakt. Inzittenden kunnen wel schade ver-
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