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Allsecur, ANWB en Onna-Onna scoren 5 sterren op 

kwaliteit Autoverzekeringen 

Crisper en Nederlanden van nu behalen 5 sterren ProductRating ‘Prijs’ 

MoneyView heeft haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit en prijsstelling van Autoverzekeringen MoneyView heeft haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit en prijsstelling van Autoverzekeringen MoneyView heeft haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit en prijsstelling van Autoverzekeringen MoneyView heeft haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit en prijsstelling van Autoverzekeringen 
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MoneyView rekende meer dan 300.000 klantsituaties door voor 159 verschillende producten. Dit leverde 

ruim 45.000.000 premies op, die een representatief beeld geven van de situatie in de Nederlandse markt. 

Uit het onderzoek blijkt dat een aanbieder die een zeer voordelig tarief biedt voor de WA-dekking niet 

noodzakelijkerwijs ook een scherpe prijs rekent voor een Volledig Casco-verzekering. Uitzonderingen op 

deze regel zijn Crisper en Nederlanden van Nu die voor alle dekkingsvormen tot de scherpst geprijsde 

aanbieders in de markt horen. 

Voor de ProductRating ‘Kwaliteit’ werden 57 producten met Volledig Casco dekking, 50 producten met 

Beperkt Casco en 52 WA-verzekeringen met elkaar vergeleken op respectievelijk 200, 196 en 111 

verschillende voorwaarden en kenmerken. Ook hier geldt dat een kwalitatief goede WA-dekking nog geen 

garantie biedt dat bij dezelfde verzekeraar ook de Volledig Cascodekking tot de top van de markt behoort, 

al bewijzen Allsecur, ANWB en Onna-Onna dat dit wel degelijk mogelijk is. 

 

De laagste prijs betekent bovendien niet altijd dat een product ook de best passende voorwaarden heeft, 

zo blijkt uit het onderzoek. Goed vergelijken op kwaliteit én prijs is daarom verstandig. Van de onderzochte 

verzekeringen kan bijvoorbeeld 35% op dagbasis worden opgezegd, waardoor overstappen gemakkelijk 

wordt gemaakt. 
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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 producten als de 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 0592 – 370 163 

Jorn Alders       E-mail: j.alders@moneyview.nl 

 

 

Bijlage: Overzicht ProductRatings 
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5-Sterren ProductRatings Autoverzekeringen 

ProductRating Wettelijke Aansprakelijkheidverzekeringen 

 

 

 

 

 

 

 

AllsecurAllsecurAllsecurAllsecur - Autoverzekering     AON DirectAON DirectAON DirectAON Direct - Autoverzekering  

ANWBANWBANWBANWB - Autoverzekering     CrisperCrisperCrisperCrisper - Autoverzekering  

KlaverbladKlaverbladKlaverbladKlaverblad - Royaal Bonus Malus     Nederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van Nu - Autoverzekering  

OnnaOnnaOnnaOnna----OnnaOnnaOnnaOnna - Autoverzekering     Verzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nl - Triple-A  

ZLMZLMZLMZLM – Autoverzekering*     ZLMZLMZLMZLM – Autoverzekering*  

*A*A*A*Alleen beschikbaar in Zeeland en Noord-Brabant 

ProductRating Beperkt Cascoverzekeringen 

 

 

 

 

 

 

 

AllsecurAllsecurAllsecurAllsecur - Autoverzekering     CrisperCrisperCrisperCrisper - Autoverzekering 

ANWBANWBANWBANWB - Autoverzekering     Nederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van Nu - Autoverzekering 

Centraal Beheer AchmeaCentraal Beheer AchmeaCentraal Beheer AchmeaCentraal Beheer Achmea - Autoverzekering  PolisVoorMij PolisVoorMij PolisVoorMij PolisVoorMij - Autoverzekering (Incl. personalitykorting) 

OnnaOnnaOnnaOnna----OnnaOnnaOnnaOnna - Autoverzekering     Verzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nl - Triple-A 

United InsuranceUnited InsuranceUnited InsuranceUnited Insurance - Autoverzekering    Verzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nl - AutoSure 

ProductRating Volledig Cascoverzekeringen 

 

 

 

 

 

 

AllsecurAllsecurAllsecurAllsecur - Autoverzekering     CrisperCrisperCrisperCrisper - Autoverzekering 

ANWBANWBANWBANWB - Autoverzekering     Nederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van NuNederlanden van Nu - Autoverzekering 

OHRAOHRAOHRAOHRA - Autoverzekering     OhraOhraOhraOhra - Autoverzekering Budget 

OnnaOnnaOnnaOnna----OnnaOnnaOnnaOnna - Autoverzekering     PolisVoorMijPolisVoorMijPolisVoorMijPolisVoorMij - Autoverzekering (Incl. personalitykorting) 

United InsuranceUnited InsuranceUnited InsuranceUnited Insurance - Autoverzekering    UnivéUnivéUnivéUnivé - ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget 

UnivéUnivéUnivéUnivé - ZorgeloosRijden Autoverzekering Optimaal  Verzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nl - AutoSure 


