Persbericht

Opstalverzekeringen fors duurder
Limburg blijft koploper met de hoogste premies
De prijzen van opstalverzekeringen zijn gemiddeld 17% gestegen ten opzichte van 2019, zo blijkt uit onderzoek door
MoneyView. Huizenbezitters in Drenthe en Noord-Holland betalen gemiddeld 20% meer. De grootste stijging is te zien
in Zuid-Holland, waar een gemiddelde opstalverzekering 21% duurder is geworden. In Limburg wordt net als in 2019
veruit de hoogste gemiddelde premie betaald, Groningers zijn het goedkoopste uit.
De gestegen kosten voor bouw en transport hebben de gemiddelde kuubprijs voor herbouw doen toenemen. De premies van
opstalverzekeringen zijn mede op die kuubprijs gebaseerd. Als rekening wordt gehouden met de huidige trend van steeds
verder stijgende (bouw)kosten, zal het niet meer dan logisch zijn dat de premie voor een opstalverzekering de komende jaren
eveneens verder zal stijgen.
Meer over woonverzekeringen is te lezen in het Special Item Woonverzekeringen, te vinden op specialitem.nl.
Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/6.%20Woonverzekeringen/SI-144_WONEN_06-2022_A.pdf
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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.
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