
OPTIMAAL 

VERZEKERD 
TEKST JAN KLINCKENBERG EN GEMMEKE VAN KEMPEN 

Bij het kiezen van verzekeringen spelen gemak en toeval een grote rol. Heb 

je alles bij één verzekeraar ondergebracht? Of het ooit eens goed uitgezocht 

en gekozen voor diverse verzekeraars? In beide gevallen heb je geen 

garantie dat je qua prijs en voorwaarden optimaal verzekerd bent. Onze 

handige tool helpt erbij dit uit te zoeken. 

In een verzekeringspakket zitten vaak de inboedel-,opstal- en 

aansprakelijkheidsverzekering. Bij schade aan je huis heb je één aanspreekpunt en 

word je niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ook de rechtsbijstands- en 

autoverzekering kunnen inbegrepen zijn. Gemak is het grote voordeel. Je hebt maar één 

verzekeraar met wie je contact moet opnemen bij schade. 

Ook hebben alle verzekeringen in een pakket meestal dezelfde vervaldatum. Dit is de 

dag waarop het nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Hierdoor is het makkelijker om over te 

stappen naar een andere maatschappij. Daarnaast bieden veel verzekeringspakketten 

de mogelijkheid in maandelijkse termijnen te betalen zonder premieopslag. 

Bij de meeste aanbieders betaal je minder voor een pakket dan voor losse 

verzekeringen samen. Sommige spiegelen je 15% korting voor, maar die krijg je alleen 

bij een topzwaar pakket met vaak onnodige verzekeringen, zoals voor de tuin en voor je 

tractor(!). In de praktijk komt de korting, afhankelijk van de pakketinhoud, uit op zo’n 2 

tot 10%. 

 

 

 



Goedkoper zonder pakketkorting 

De korting op een pakket klinkt aanlokkelijk, maar als je verzekeringen van 

verschillende aanbieders goed vergelijkt en slim kiest, ben je vaak beter uit. Zeker bij 

een autoverzekering loont het om goed naar de prijs en de dekking te kijken. De meeste 

goedkope autoverzekeraars zijn gespecialiseerd in dit éne product en hebben vaak een 

scherpere prijs dan aanbieders van een pakket. 

Daar komt bij dat een pakket niet automatisch alle verzekeringen met de beste 

voorwaarden en dekkingen bevat. Een aanbieder kan een prima inboedelverzekering 

hebben, maar dat betekent niet automatisch dat zijn auto- of rechtsbijstandsverzekering 

ook aantrekkelijk is. Wil je de beste verzekeringen tegen de gunstigste prijs, dan moet je 

ze stuk voor stuk uitzoeken. 

Daarom zetten we zes schadeverzekeringen op een rij: de inboedel-, opstal-, 

aansprakelijkheids- (AVP), rechtsbijstands-, auto- en doorlopende reisverzekering. Per 

verzekering kan iedereen via onze tool 'Doe de check' zien hoe de huidige aanbieder 

daarop scoort. Dat gaat in drie stappen. 

• Kies de verzekeringen die je hebt (of wilt afsluiten). 

• Kies per verzekeringssoort de huidige aanbieder en het product dat je nu afneemt. 

• Kies je profiel. 

Je krijgt dan twee vergelijkingen te zien: 

1. Vergelijking afzonderlijke verzekeringen: hoe voordelig zijn de 

verzekeringsproducten die je momenteel hebt, wat is het testoordeel voor de 

voorwaarden (+ testoordeel beste aanbieder) en wat zijn de drie voordeligste 

aanbieders? Het testoordeel geeft aan of je waar voor je geld krijgt. 

2. Vergelijking op dekking: hoe scoren de verzekeringen van je huidige aanbieder(s) 

op maximaal zes punten ten opzichte van het gemiddelde en de beste verzekering? 

 

Op zoek naar een alternatief 

Zo zie je in één oogopslag met welke verzekeringen je goed zit. Scoort je huidige 

aanbieder op een of meer verzekeringen onder de maat, dan kun je op zoek naar een 

alternatief. Schadeverzekeringen mag je na het eerste verzekeringsjaar in principe het 

hele jaar aanpassen of inwisselen voor een polis bij een andere aanbieder. De 

Consumentenbond heeft op consumentenbond.nl voor elk van de zes genoemde 

verzekeringen een handige vergelijker. 

 

 

 

https://www.consumentenbond.nl/test


Voorbeeld 1 

VERGELIJK AFZONDERLIJKE VERZEKERINGEN 

Zit je bij de voordeligste aanbieder? En krijg je waar voor je geld (kwaliteit)? 

 
 

Voorbeeld 2: 

VERGELIJK OP DEKKING 

Biedt je verzekeraar een goede dekking? Op een aantal aspecten ontlopen de dekkingen 

elkaar niet zo veel. We kijken hier naar maximaal zes punten waarop verzekeraars zich 

wél (kunnen) onderscheiden. 

 

 

UITLEG TESTOORDEEL 

Testoordeel prijs 

Testoordeel prijs laat zien hoe voordelig deze aanbieder gemiddeld met zijn 

verzekering is ten opzichte van andere aanbieders. Het gemiddeld voordeligste product 

krijgt het hoogste cijfer (maximaal een 10), het gemiddeld duurste het laagste cijfer 

(minimaal een 1). De kans dat de maatschappij die een 10 scoort ook voor jou een 

voordelige aanbieding heeft, is natuurlijk groot. 



Testoordeel voorwaarden 

Testoordeel voorwaarden: dit is het rapportcijfer dat de aanbieder krijgt voor de 

kwaliteit van de polisvoorwaarden; ernaast staat het cijfer van de aanbieder met de 

beste voorwaarden.  

Top-3 voordeligste 

Top-3 voordeligste: hier vind je de drie voordeligste aanbieders, met tussen haakjes het 

testoordeel (voorwaarden) voor hun verzekering. 
 

BEGRIPPENLIJST PER VERZEKERING 

1. Inboedelverzekering 
• Duur inboedelwaardegarantie: na vaststelling van de inboedelwaarde is de garantie 

vaak onbeperkt of soms tot vijf of tien jaar, waarna de waarde opnieuw moet worden 

vastgesteld. 

 

• Maximum inboedelwaardegarantie: de meeste aanbieders hanteren geen maximaal 

bedrag, bij andere varieert het van €100.000 tot €200.000. 

 

• Buitenhuisdekking: bijna altijd optioneel. Hiermee zijn spullen die je van huis 

meeneemt (zoals sieraden, een smartphone en laptop) meeverzekerd. Het 

dekkingsgebied kan variëren van Nederland tot wereldwijd. 

 

• Diefstal audioapparatuur: is er een maximum aan de schadevergoeding? 

 

• Neerslag via begane grond: is indirecte schade door neerslag (lekkage) gedekt? Bij 

veel verzekeraars geldt dat alleen na kortdurende, lokale, overvloedige neerslag. 

 

• Allrisk schades: soms standaard, vaker als optie, waarbij bijna elke schade aan de 

inboedel door een onverwachte gebeurtenis is gedekt. Denk aan schade die je per 

ongeluk in huis veroorzaakt, zoals een breuk in een glazen tafelblad. 

 

2. Opstalverzekering 
• Duur herbouwwaardegarantie: hoelang ben je gevrijwaard van onderverzekering? 

Sommige aanbieders vragen je iedere vijf of tien jaar de waarde opnieuw te (laten) 

bepalen. 

 



• Maximum herbouwwaardegarantie: is het bedrag dat wordt uitgekeerd om de 

woning te herbouwen (bijvoorbeeld na brand) gemaximeerd? 

 

• Dekking tijdens aan- en verbouw: is de schade bij aan- of verbouw van de woning 

volledig gedekt? 

 

• Allrisk-schades: meestal moet je extra betalen voor een allrisk-dekking, waarbij bijna 

elke schade aan de woning door een onverwachte gebeurtenis is gedekt. Dus ook 

bijvoorbeeld schade die je per ongeluk veroorzaakt aan de vaste houten vloer door het 

omstoten van een verfpot. 

 

• Eigen risico stormschade: bijna alle aanbieders hanteren bij storm een eigen risico 

van €150 tot €450. 

 

3. Aansprakelijkheidsverzekering 

• Opzichtschade: hoe hoog is de maximumvergoeding van schade aan andermans 

spullen die je leent en gebruikt? Bij lease/huur is er geen dekking, behalve bij een 

vakantiehuisje. 

 

• Vriendendienst: hoe hoog is de maximumvergoeding bij schade aan iemands spullen 

wanneer je helpt, zoals bij klussen en verhuizen? 

 

• Logeren en oppassen: is schade aan andermans spullen gedekt als je kind ergens 

logeert of op een oppasadres verblijft? 

 

• Sport en spel: is er dekking als je iemand die niet meedoet aan het spel of de wedstrijd 

(bijvoorbeeld een toeschouwer), per ongeluk lichamelijk letsel berokkent of diens 

spullen beschadigt? 

 
4. Rechtsbijstandsverzekering 

• Externe kosten: het bedrag dat de verzekeraar kwijt is aan derden, zoals externe 

advocaat (mag je zelf kiezen) of andere deskundige. Is een advocaat wettelijk niet 

verplicht, dan kan de maximumvergoeding lager zijn. 

 

• Dekkingscombinaties: je kunt je voor diverse soorten geschillen verzekeren van 

rechtshulp. Aanbieders werken met een basispakket met aanvullende dekkingen, een 

totaalpakket of met losse modules; je kunt de polis dan zelf samenstellen, waardoor je 



geen onnodige dekkingen hebt. Als gepensioneerde heb je bijvoorbeeld geen dekking 

nodig voor arbeidsconflicten.  

 

• Juridisch advies niet gedekte zaken: is er geen dekking (bijvoorbeeld buiten Europa), 

dan krijg je vaak nog wel juridisch advies, maar niet bij alle aanbieders. 

 

• Franchise: drempelbedrag. Blijft de schade daaronder, dan verleent de verzekeraar 

geen hulp of zijn de kosten voor eigen rekening. Boven de drempel geldt geen eigen 

risico. 

 

• Verhuur eigen woning: zijn geschillen ontstaan door (gedeeltelijke) verhuur van de 

eigen woning als vakantieverblijf, bijvoorbeeld via Airbnb, gedekt? 

 
5. Doorlopende reisverzekering 

• Schade aan vakantieverblijf: schade die je veroorzaakt in een vakantiehuisje, hotel of 

pension. De verzekerde bedragen liggen veel lager dan bij een AVP. 

 

• Annuleringsdekking: een enkele keer inbegrepen, vaker optioneel. Sommige 

verzekeraars bieden naast standaard- ook luxe- (bij annulering krijg je volledige 

reissom terug in plaats van evenredig deel) of allriskdekking (iedere annuleringsreden 

is gedekt, mits niet voorzien en buiten de schuld van de verzekerde). 

 

• Eigen risico bagage: veel, maar niet alle aanbieders hanteren voor bagage een eigen 

risico tussen de €50 en €100. 

 

• Standaard maximumreisduur: meestal 60 dagen, bij een enkele aanbieder zelfs een 

heel jaar. 

 

• Extra verblijfskosten: worden doorgaans vergoed bij een ongeval of ziekte. Wat is de 

maximumvergoeding? 

 
6. Autoverzekering 

• Nieuwwaarderegeling (allrisk/WA+): bij total loss of diefstal van de auto krijg je tot 

een bepaalde periode (maximaal drie jaar) het bedrag dat nodig is om dezelfde auto 

nieuw te kopen. Soms is de uitkering gemaximeerd tot de oorspronkelijke 

aankoopwaarde of 110% van die waarde. 

 



• Vervangingswaarderegeling (allrisk/WA+): als de nieuwwaarderegeling (en 

eventueel afschrijvingsregeling) afloopt, wordt de dagwaarde uitgekeerd, vaak 110% 

van de waarde in de Bovag/ANWB-koerslijst. 

 

• Premiekorting tweede gezinsauto (allrisk/WA+/WA): bij aanschaf van een tweede 

auto profiteer je meestal van de opgebouwde schadevrije jaren van de eerste auto. De 

hoofdbestuurder van de tweede auto bouwt vervolgens eigen schadevrije jaren op. Dit 

kan afhankelijk van de verzekeraar gelden voor twee partners, partner/inwonend kind, 

partner/kind/derde zolang ze in hetzelfde huis wonen. 

 

• Bonus-malusbescherming na (allrisk/WA+/WA): als je voldoende schadevrije jaren 

hebt opgebouwd, behoud je bij ongeveer de helft van de verzekeraars de no-

claimkorting na een schade. Bij de een is dat al na 13, bij de ander pas na 31 jaar. Het 

aantal schadevrije jaren gaat wél omlaag – van belang als je van verzekeraar wisselt. 

 

• Terugval b-m-trede ongeval voetganger/fietser (allrisk/WA+/WA): bij een ongeval 

met een voetganger/fietser ben je als autobezitter bijna altijd aansprakelijk voor de 

schade, ook als je vrijwel geen schuld hebt. De meeste aanbieders laten dat niet ten 

koste gaan van de bonus-malustrede, maar niet alle. 

 

• Gevolgschade aanrijding met dieren (WA+): schade door aanrijding met een dier is 

altijd gedekt, maar let op bij gevolgschade. Stel: er springt een dier voor je auto, je 

ontwijkt het, maar raakt wel een boom. Deze schade is niet bij alle verzekeraars gedekt 

en bij een deel gaat het claimen van gevolgschade ten koste van de bonus-malustrede. 

 

• Vandalisme (WA+): schade door vandalisme is maar bij zes verzekeraars gedekt. 

 

• Zekerheidsstelling buitenland (WA): als je in het buitenland een ernstig ongeluk 

veroorzaakt, kan het zijn dat je ‘in verzekerde bewaring’ wordt gesteld, zodat de 

tegenpartij niet het risico loopt een schadevergoeding mis te lopen. Om dit te 

voorkomen, stelt de verzekeraar een borgsom beschikbaar van maximaal €50.000; ook 

€25.000 of €100.000 komt voor. 
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