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Opletten bij verzekeren tweedehands auto 

Aanschafwaarderegelingen verschillen sterk van elkaar 

De aanschaf van een andere auto is vaak het moment om ook een nieuwe verzekering te sluiten. Wordt 

er een tweedehands auto gekocht en wil de eigenaar graag goed verzekerd zijn bij onverhoopt total loss, 

dan is het goed opletten geblazen. 

Veel autoverzekeringen kennen een aanschafwaarderegeling, waarbij er bij total loss de aanschafprijs wordt 

uitgekeerd. MoneyView onderzocht deze dekking ten behoeve van het jaarlijkse Special Item 

Autoverzekeringen en constateert dat de voorwaarden van deze dekking sterk van elkaar verschillen. Zo is 

bijvoorbeeld de ouderdom van de auto van belang. Van de 65 beperkt casco producten bieden er 32 een 

aanschafwaarderegeling. Daarvan hanteren 23 producten een maximale ouderdom variërend van 3 t/m 18 jaar. 

De overige negen producten hanteren geen ouderdomsgrenzen.  

Ook maakt het uit waar de auto gekocht is. Wil iemand een volledig casco dekking en is de auto aangeschaft 

bij een officiële (merk)dealer, dan bieden 46 van de 77 onderzochte producten een aanschafwaarderegeling. 

Komt de auto bij een particulier vandaan, dan zijn dat nog maar 21 verzekeringen die deze regeling kennen. 

Meer over de verschillen over aanschafwaarderegelingen zijn te lezen in het Special Item Autoverzekeringen, 

welke gratis te downloaden is op specialitem.nl. 

Verder heeft MoneyView de jaarlijkse ProductRating opgesteld, voor de dekkingen volledig casco (VC), beperkt 

casco (BC) en wettelijke aansprakelijkheid (WA). Ten behoeve hiervan maakte MoneyView ruim 14 miljoen 

berekeningen met 169 verschillende producten en zijn de voorwaarden geanalyseerd van in totaal 209 

verzekeringen. 

 Volledig casco: de vijf sterren voor prijs zijn voor HEMA (Autoverzekering), InShared (Autoverzekering) 

en  Univé (Budget). De vijf sterren voor voorwaarden gaan naar Aegon (Autoverzekering Royaal), 

AllSecur (Autoverzekering) en ANWB (Autoverzekering). 

 Beperkt casco: de vijf sterren voor prijs zijn voor HEMA, Inshared en Nederlanden van nu. De vijf 

sterren voor voorwaarden zijn toegekend aan ABN AMRO, AllSecur en Centraal Beheer Achmea. Alle 

producten heten eenvoudigweg Autoverzekering. 

 Wettelijke aansprakelijkheid: vijf sterren voor prijs gaan naar Nederlanden van Nu (Autoverzekering), 

SNS (Autoverzekering) en United Insurance (Autopolis). De vijf sterren voor voorwaarden zijn voor 

AllSecur (Autoverzekering), Centraal Beheer Achmea (Autoverzekering) en United Insurance 

(Personenautopolis). 

Het Special Item is gratis te downloaden vanaf specialitem.nl. 

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, Selector, MoneyView Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en 

benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.  
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