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1. Opzet 
Pricewise heeft onderzoek gedaan naar lokale prijsverschillen in autoverzekeringen. Er is gekozen 
om de prijzen van WA-verzekeringen van een groot aantal verzekeraars te vergelijken voor een vast 
profiel op bijna 50.000 verschillende adressen in Nederland. 
 
De WA-verzekering dekt geen schade aan eigen auto, waardoor onder andere vandalisme, diefstal 
en inbraak niet mee zouden mogen wegen in de prijsbepaling. 
 

Profiel 
Hieronder is het profiel te zien dat is gebruikt voor alle vergelijkingen. 
 

 

Auto 
 
De auto die is gebruikt voor alle vergelijkingen is een 
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 90kW Trendline uit 2008 
met een nieuwwaarde van € 22.680,- en geschatte 
dagwaarde van € 7.830,-. 

2. Onderzoek 
De vergelijkingen hebben plaatsgevonden op Pricewise.nl in de periode van augustus tot en met 
oktober 2015. Voor het vergelijken van autoverzekeringen werkt Pricewise samen met de 
dataleveringsdiensten van Voogd & Voogd. 

3. Uitvoering 
Hieronder is in tabelvorm te zien hoeveel tijd de vergelijkingen in beslag hebben genomen. 
 

 



 

4. Onderzoeksresultaten 
 

 
 
Het grote aantal ontvangen verzekeringspremies – meer dan 3 miljoen – maakt het mogelijk per 
postcode premieverschillen van de verzekeraars nauwkeurig in kaart te brengen. 
 
In de onderstaande grafiek is aan de groene balk te zien dat Budgio de laagste minimumpremie 
hanteert en Reaal de hoogste minimumpremie. 
 
Verzekeraar PolisVoorMij zit qua minimumpremie in de middenmoot, maar differentieert van alle 
verzekeraars het meest. 
 
Om rekening te houden met incidentele uitschieters, is ook de gemiddelde premie weergegeven. 
Uit de breedte van de gele balken is op te maken dat vooral De Goudse en Klaverblad structurele 
premieverschillen hanteren. 
 



 

 

 
Premieverschillen binnen de grote steden 
 
In de 5 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) is te zien dat er 
zelfs op straatniveau grote verschillen kunnen zijn. Koploper is de Amsteldijk in Amsterdam: waar 
de ene bewoner voor een WA-verzekering van PolisVoorMij € 34,10 betaalt, betaalt de andere 
bewoner € 83,11. Dit verschil van € 588,12 per jaar is in meerdere straten waarneembaar, zoals de 
Brede Hilledijk in Rotterdam, de Erasmusweg in Den Haag en de Ina Boudier-Bakkerlaan in 
Utrecht. 
 
 



 

 

Premieverschillen binnen gemeenten 
 
Ook per gemeente zijn er aanzienlijke verschillen. Onderstaande tabel laat zien dat de ene inwoner 
van de gemeente Lopik € 27,25 betaalt voor een WA-verzekering van verzekeraar Zelf, terwijl de 
andere inwoner € 48,30 betaalt. 
 



 

 
Over het algemeen zijn er binnen kleine gemeenten minder grote prijsverschillen dan binnen de 
grote steden. 
 


