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Kies de juiste dekking:
Kies een WA verzekering voor auto's van 8 jaar en ouder.
Kies een WA+ verzekering voor auto's van 5 tot 8 jaar.
Kies een All Risk verzekering voor auto's tot 5 jaar oud.

Wat wordt de premie van je autoverzekering? Dit is afhankelijk van verschil-
lende factoren:

Je leeftijd.
Je woonplaats.
Je schadevrije jaren.
Het type auto je rijdt.
Het aantal kilometers je per jaar aflegt.
Soms kijkt een verzekeringsmaatschappij ook naar je rijstijl.

Overweeg aanvullende dekkingen zoals:
No-Claim bescherming.
Inzittenden verzekering.
Pechhulp.
Rechtsbijstandverzekering.

Overweeg een ruimere dekking als:
Je erg afhankelijk bent van een auto.
Je niet voldoende geld achter de hand hebt om eventuele schade zelf 
te betalen.
Als je een hoge dagwaarde op je auto hebt.
Als je veel schadevrije jaren hebt.
Als er weinig premieverschil tussen de verschillende dekkingen zit.

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende verzekeringen, denk dan 
aan:

Wat wordt vergoed als je auto Total Loss is? De dagwaarde, 
nieuwwaarde of de occasion of aanschafwaarde?
Welke eisen stellen ze bij de veiligheidsklasse van je auto?
Hoe hoog is je eigen risico?

De invloed van je leeftijd op je autoverzekering:
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Krijg je te maken met een toeslag op je premie als je nog geen 24 jaar 
oud bent?
Is je eigen risico hoger als je nog geen 24 jaar bent?
Accepteert deze verzekering ook oudere personen?
Moet je premietoeslag betalen als je op leeftijd bent?

Hoe kun je besparen op je autoverzekering:
Check ieder jaar of andere maatschappijen kortingen aanbieden
Check of je situatie niet veranderd is  Wellicht val je net boven de leeftijdsgrens 
van 24 jaar waardoor je premie omlaag kan.

Kun je je premie per jaar in plaats van per maand betalen  Sommige 
maatschappijen bieden hiervoor een korting aan.

Krijg je korting bij goed rijgedrag?
Is het goedkoper om je polis digitaal in plaats van per post te ontvan-
gen?
Kun je pakketkorting krijgen bij deze maatschappij?
Controleer of je geen dubbele dekking hebt  Heb je bijvoorbeeld al een rechtst-
bijstandsverzekering bij je inboedelverzekering?

Verhoog je eigen risico.
Kun je een tweede auto voordelig bijverzekeren?

Hoe klantgericht is je verzekeraar?
Hoe makkelijk is het om schades te claimen?
Hoe lang duurt het gemiddeld voor een schade is afgehandeld?
Zijn ze goed telefonisch bereikbaar?
Lees reviews van anderen over deze maatschappij.

Check met bijvoorbeeld de verzekeringsvergelijker welke verzekering voor 
jou het voordeligste is.
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