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Grote regionale verschillen in premie motorverzekering  

In Limburg en Zuid-Holland de hoogste en in Drenthe de laagste premies 

Net als bij autoverzekeringen zijn er bij motorverzekeringen grote premieverschillen tussen de 12 Nederlandse provincies, zo 

blijkt uit onderzoek door MoneyView. Vergeleken met het landelijk gemiddelde betalen zowel Limburgers als Zuid-Hollanders 

gemiddeld 13% meer premie. In de drie noordelijkste provincies worden de laagste gemiddelde premies voor een beperkt 

cascodekking betaald. Inwoners van Drenthe zijn het voordeligst uit, zij betalen gemiddeld 22% minder premie voor deze 

motorverzekeringen dan het landelijk gemiddelde.  

De percentuele verschillen bij de volledig cascodekking laten een soortgelijke verdeling zien. Ook bij deze dekking betaalt 

iemand uit Zuid-Holland gemiddeld jaarlijks 25% meer premie dan een inwoner van Drenthe. Net als bij autoverzekeringen 

heeft MoneyView geen sluitende verklaring voor deze regionale prijsverschillen kunnen vinden. De verschillen in risico op 

diefstal en/of schade lopen er in ieder geval niet mee in de pas.  

Meer over de markt van tweewielers is te lezen in het Special Item Tweewielerverzekeringen, dat gratis te downloaden is via 

specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/12.%20Tweewielers/SI-

126_Tweewielerverzekeringen_12-2020.pdf  

MoneyView heeft ook voor deze verzekeringen de jaarlijkse MoneyView ProductRatings vastgesteld. 

Motorverzekeringen 

Vijf sterren voor voorwaarden volledig casco-, beperkt casco- en wettelijke aansprakelijkheidsdekking 

Centraal Beheer   Motorverzekering 

Interpolis   Motorverzekering   

Vijf sterren voor premiestelling volledig casco- en beperkt cascodekking 

ANWB (leden)   Motorverzekering 

Univé    Motorverzekering  

Vijf sterren voor premiestelling wettelijke aansprakelijkheidsdekking 

ANWB (leden)   Motorverzekering 

Klaverblad   Motorverzekering 

Bromfietsverzekeringen 

Vijf sterren voor voorwaarden volledig cascodekking 

Interpolis   Scooterverzekering 

Vijf sterren voor voorwaarden beperkt casco- en wettelijke aansprakelijkheidsdekking 

Centraal Beheer   Bromfietsverzekering 

Vijf sterren voor premiestelling volledig casco- en beperkt cascodekking 

a.s.r.    Voordeelpakket Bromfietsverzekering 

Vijf sterren voor premiestelling wettelijke aansprakelijkheidsdekking 

ANWB (leden)   Bromfietsverzekering 

Fietsverzekeringen 

Vijf sterren voor voorwaarden 

ANWB   Blijven fietsen Verzekering    

Unigarant   Doorlopende Fietsverzekering 

Vijf sterren voor premiestelling 

ANWB (ledentarief)  Fietsverzekering 

Allianz Global  Fietsverzekering 
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Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt 

op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met productkennissystemen 

als de MoneyView ProductManager, Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en 

vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan financiële producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 06 - 42808715 

Jos Kruisman       E-mail: j.kruisman@moneyview.nl 


