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testlab
ONDER DE LOEP FINANCIËLE PRODUCTEN NUCHTER EN KRITISCH VERGELEKEN

C O N S U M E N T E N B O N D . N L

Eén voor de  
prijs van twee
alleenstaanden betalen voor verzekeringen 
soms evenveel of zelfs meer dan stellen. 
 
TEKST rieN MeiJer

NAAr VerWACHTING TelT ONS lAND IN 
2025 ruim drie miljoen alleenstaanden. een 
almaar groeiende doelgroep, die door som-

mige verzekeraars getrakteerd wordt op relatief 
hoge premies. 

Djamila uit Gouda (foto) weet daar alles van. ‘Ik 
verbaas me erover hoe duur alles is als alleenstaande 
en hoeveel voordeel je misloopt. Bij hotels, de sport-
school, belastingen, het pensioen; alles is gebaseerd 
op gezinnen.’ Na het stuklopen van haar relatie oriën-
teerde Djamila zich op een rechtsbijstandsverze-
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37-jarige vrijgezel uit Den 
Bosch – dat hij voor zijn all-
risk-inboedelverzekering bij 
ING ruim €34 (18%) meer be-
taalt dan zijn vrijwel even oude 
buren Marnix en Debby samen. 
Als de Consumentenbond ING 
om opheldering vraagt, blijkt 
patrick de dupe van de ‘enige 
uitzondering in ING’s premie-
tool’. ‘In de dichtbebouwde 
postcodes van tien middel-
grote steden krijgen stellen 
zonder kinderen een korting, 
waar door zij goedkoper uit zijn 
dan alleenstaanden’, zo luidt 
de verklaring.

De meeste andere inboe-
delverzekeraars rekenen al-
leenstaanden vanzelfspre-
kend minder dan stellen. 
Uitzonderingen zijn ANWB, 
Unigarant, Bruns ten Brink en 
de Achmea-labels Centraal 
Beheer en FBTO, terwijl singles 
bij ASr en Ditzo in veel geval-

De schadeverzekering met de 
duidelijkste premievoordelen 
voor alleenwonenden is de 
aansprakelijkheidsverzekering 
voor particulieren (AVp). Bij 
alle verzekeraars betalen zij 
minder dan tweepersoons-
huishoudens. De verschillen 
variëren van 13% (Zelf) tot 
43% (SNS). Je zou zeggen: 
waarom geen 50%? Immers: 
hoe groter een huishouden, 
hoe groter de kans dat een van 
de verzekerden schade aan 
derden berokkent. Daar staat 
echter tegenover dat bepaalde 
risico’s, zoals schade door 
huisdieren of schade aan het 
huis, voor alleenstaanden niet 
(veel) kleiner zijn. 

Premie terug
Bij een verandering in de per-
soonlijke situatie (bijvoor-
beeld bij een echtscheiding of 
als de kinderen het huis uit 
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kering. Ze kwam uit bij Centraal 
Beheer, waar ze vaststelde dat 
ze voor die verzekering per 
maand bijna net zo veel kwijt is 
als een stel. Als ze haar verba-
zing hierover uit bij Centraal 
Beheer, krijgt ze te horen dat 
ze haar frustratie over het 
alleen zijn daar niet moet spui-
en. ‘Dat het gesprek tussen 
onze klant en de klantcontact-
medewerkers zo verlopen is, 
vinden wij heel vervelend’, zegt 
een woordvoerster van Cen-
traal Beheer. ‘Dat is niet de 
bedoeling. Ik heb dit signaal 
doorgegeven.’ 

Uit een analyse van de 
 Consumentenbond blijkt dat er 
meer rechtsbijstandsverze-
kaars zijn die alleenstaanden 
bijna (onder meer ABN Amro en 
IAK) of dezelfde premie (Aon 
Direct, FBTO en de prorecht-
polissen van Arag en Bruns  
ten Brink) rekenen als stellen, 
of zelfs gezinnen met kinde-
ren. We zijn daarbij uitgegaan 
van het verzekeren van de 
meest gangbare modules: 
Consument, Inkomen en Ver-
keer. Bizar genoeg is de modu-
le echtscheiding bij Centraal 
Beheer voor een eenpersoons-
huishouden zelfs duurder. ‘een 
fout’, aldus de woordvoerster. 
‘Die zijn we aan het herstellen.’

Rare situatie
Tot zijn niet geringe verbazing 
constateert patrick – een 

len maar enkele procenten 
minder betalen. ASr verklaart 
dit als volgt: ‘De samenstelling 
van het gezin heeft invloed op 
de waarde van de inboedel. 
Gemiddeld gezien is de scha-
dekans bij alleenstaanden 
lager dan bij gezinnen. Daaren-
tegen is de waarde van de 
inboedel hoger dan bij gezin-
nen. eindresultaat is dat de 
uiteindelijke premie voor de 
inboedelverzekering dicht bij 
elkaar kan liggen.’

 
Premievoordelen
Welke verzekeraars vriendelijk 
zijn voor alleenstaanden is te 
lezen in het kader op pag. 43. 

Er zijn ook  
verzekeraars 
die juist korting 
geven

Djamila: ‘Ik 
verbaas me 

erover hoeveel 
voordeel je als 
alleenstaande 

misloopt’
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gaan) is het altijd verstandig 
om eens goed naar de verze-
keringen te kijken. een verze-
kering die eerst de beste keus 
was, is dat misschien in de 
nieuwe situatie niet meer of is 
overbodig geworden. Infor-
meer sowieso de verzeke-
raar(s) snel over de gewijzigde 
situatie, zodat de dekking kan 
worden aangepast.

Ook is het soms mogelijk 
geld terug te krijgen. een 
voorbeeld: Bas en Inge hebben 
de premie voor hun gezamen-
lijke AVp bij SNS net voor een 
jaar betaald, als half maart de 
bom barst. Inge verhuist on-
middellijk. Bas licht SNS me-
teen in dat hij voortaan alleen 
woont en vraagt de te veel 
betaalde premie terug. Hij 
krijgt het verschil tussen de 
jaarpremie voor een stel (af-
gerond €64) en een alleen-
staande (€36) voor een perio-
de van negen maanden terug, 
oftewel ruim €20.

Bij het stuklopen van een 
relatie worden dit soort zaken 
doorgaans snel geregeld door 
de klant zelf. Anders is dat 
soms bij een overlijdensgeval. 
Het gebeurt dan weleens dat 
nabestaanden vergeten om te 
veel betaalde premie terug te 
vragen. Als een van de part-
ners overlijdt en de ander pas 
een halfjaar later bij de verze-
keraar aan de bel trekt, krijgt 
die de te veel betaalde premie 
met terugwerkende kracht 
terug. Het opsturen van een 
akte van overlijden volstaat. 
Gaan er echter jaren overheen, 
dan hangt het af van de voor-
waarden of coulance van de  
verzekeraar of de achterge-
bleven partner geld terug-
krijgt.  

Wat aanbieders zijn  
met gunstige premies 
voor alleenstaanden, 
verschilt sterk per ver-
zekering. Voor een 
rechtsbijstandsverzeke-
ring zijn alleenwonen-
den over het algemeen 
het goedkoopst uit bij 
Lancyr (jaarpremie af-
gerond €163), Univé 
(€176), De Nederlanden 
van Nu (€182) en – in 
Zeeland of Noord-
Brabant – ZLM (€187).

Wie alleen op reis 
gaat, sluit zijn doorlo-
pende reisverzekering 
het voordeligst af bij 
Aegon (Basis, €61), ge-
volgd door Ohra (€72), 
opnieuw Aegon (Allrisk, 
€75), Zelf Europa-
dekking (€77), SNS 
Europa (€77) en SNS 
Europa Plus (€79).

United Insurance en 

De Nederlanden van Nu 
bieden alleenstaanden 
de laagste premie voor 
een AVP: €24, respectie-
velijk €28 per jaar. Bij   
de Consumenten bond 
geldt de AVP van United 
Insurance voor alleen-
staanden al enkele jaren 
als Beste Koop.

De premie van een 
 inboedelverzekering 
hangt helaas van te veel 
factoren af om een uit-
spraak over de goed-
koopste verzekering 
voor alleenstaanden te 
kunnen doen. 

Voor het verzekeren 
van het woonhuis zijn 
singles evenwel voorde-
lig uit met de extra 
uitgebreide ops-
talverzekering 
van Woon-
garant. Wie 
zijn of haar 

huis allrisk wil verzeke-
ren (oftewel tegen alle 
van buiten komende 
gevaren) is bij De 
Nederlan den van Nu 
maar iets duurder uit. 

Al met al kan De 
Nederlanden van Nu als 
de meest singlevriende-
lijke verzekeraar wor-
den gezien. Linda Lems 
van moedermaatschap-
pij Generali reageert 
positief verrast: ‘De 
Nederlanden van Nu 
richt zich niet op een 
specifieke doelgroep, 
wij waren daar dus niet 
van op de hoogte.’

Singlevriendelijke verzekeraars
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WIL JE MEER 
UIT JE GELD HALEN?

NU MET
35% KORTING

Door het lezen van de Geldgids wordt iedereen
een financieel expert!
Kennismaken? Nu 8 nummers voor €29,90 
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