
Korting op je autoverzekering? Zo doe je dat. 

 

Sta je op het punt een verzekering voor je auto af te sluiten? Of vraag je je af of je 

misschien te veel betaalt? Allerlei zaken spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van 

jouw premie. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet zodat jij de voordeligste keuze 

kunt maken.  

 

Schadevrij rijden.  

Als je rijdt zonder schade te veroorzaken, wordt je hiervoor beloond met schadevrije 

jaren. Hoe meer van dit soort jaren je opbouwt, hoe hoger je korting is en die kan flink 

oplopen. Wanneer je overstapt naar een andere verzekering, kun je deze jaren gelukkig 

gewoon meenemen. 

 

Leeftijd.  

Ben je ouder dan 24 en jonger dan 60 jaar? Dan betaal je minder premie dan mensen 

die niet binnen deze leeftijdscategorie vallen. Uit cijfers blijkt namelijk dat mensen 

onder de 25 en boven de 60 vaker schade oplopen of veroorzaken en vaker bij 

ongelukken betrokken zijn.  

 

Rijervaring.  

Als je langer dan vijf jaar in het bezit bent van een rijbewijs, heb je waarschijnlijk ook 

meer ervaring op de weg. Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt krijgt een 

‘beginnersrijbewijs’, ongeacht leeftijd. Na vijf jaar wordt je niet meer gezien als 

beginnend bestuurder maar heb je een ‘gewoon’ rijbewijs en gaat de hoogte van je 

autoverzekering ook omlaag.  

 

Veiligheid.  

Een veilige auto levert niet alleen voordelen op de weg op, het betekent ook dat je 

minder betaalt voor je premie. Des te meer reden om te investeren in 

veiligheidssystemen voor je auto zoals een inbraakalarm, geavanceerde cruise-control 

en een noodremsysteem. Door maatregelen zoals deze wordt de kans op een ongeluk 

kleiner, en dat is goed nieuws voor jou én voor de verzekeraar.  

 

Wat voor auto heb je? 

Lichte auto’s met relatief weinig pk (paardenkracht) en kW (kilowatt) zijn goedkoper om 

te verzekeren dan zware varianten met veel power. Hier kun je rekening mee houden bij 

de aanschaf van een auto. Rij je in een hybride auto? Dat is goed voor het milieu en je 



betaalt waarschijnlijk minder wegenbelasting, maar dankzij de prijzige accu en hoge 

reparatiekosten zijn ze wel duurder om te verzekeren.  

 

Prijskaartje.  

Ook de prijs van je auto heeft invloed op de hoogte van je premie. Voor een peperdure 

Ferrari betaal je bijvoorbeeld veel meer dan voor een Kia. Want niet alleen is het 

repareren van schade aan exclusieve auto’s een stuk duurder, criminelen hebben het 

ook vaker op dit soort auto’s voorzien.  

 

Wat is verzekerd?  

Hoe meer soorten schade je wilt laten verzekeren, hoe hoger de premie. Hetzelfde geldt 

voor het eigen risico. Hoe hoger deze is, hoe minder je betaalt voor de premie van je 

autoverzekering. Als je liever elke maand goedkoper uit bent, kun je ervoor kiezen het 

eigen risico te verhogen en bepaalde zaken niet mee te laten verzekeren.  

 

Woonplaats.  

Uit cijfers blijkt dat de kans op een ongeluk en schade groter is in de Randstad dan 

daarbuiten, want het is er drukker en er zijn meer verkeersdeelnemers. Ook worden 

auto’s in grote steden vaker gestolen. Woon je in een klein dorpje in Limburg? Of op het 

platteland in Drenthe? Dan is je premie lager dan wanneer je in het centrum van een 

grote stad woont. 

 

 

 


