
Veel jongeren beginnen met autorijden in de auto 
van de ouders of verzorgers. Een eigen auto met 
bijbehorende WA-verzekering is immers financieel 
vaak niet haalbaar. Aan het rijden in de auto van 
de ouders kleeft echter een aantal nadelen. Zo ligt 
het gevaar van no-claimverlies bij een schade op de 
loer. Als de jongere een schade veroorzaakt vallen 
de ouders terug in schadevrije jaren, met een sterke 
verhoging van de verzekeringspremie tot gevolg. Maar 
ook als de jongere geen schade veroorzaakt is er een 
flink nadeel. De jongere doet namelijk wel rijervaring 
op maar bouwt zelf geen schadevrije jaren op. Als de 
jongere na verloop van tijd een eigen auto aan kan 
schaffen en een eigen autoverzekering nodig heeft, 
is de WA-premie dan ook hoog. Voor beide situaties is 
de NoClaimStarter® de perfecte oplossing.

HOE WERKT DE 
NOCLAIMSTARTER®?
De NoClaimStarter® is een verzekering die tegen een  
geringe premie wordt afgesloten op naam van de  
jongere. De polis geldt voor de bij VKG verzekerde auto 
van de ouders/verzorgers. De jongere bouwt op deze 
polis eigen schadevrije jaren op als er wordt gereden  
in de auto van de ouders. Zodra de jongere twee of 
meer schadevrije jaren heeft opgebouwd op de  
NoClaimStarter® en een eigen auto wil verzekeren bij 
VKG, dan mag hij of zij het aantal schadevrije jaren 
meetellen bij het bepalen van de bonus-trede.  
Bovendien wordt het tarief voor een bestuurder van  
24 jaar of ouder gebruikt. Dit scheelt bij twee 
schadevrije jaren al snel 40 tot 50% van de premie!

NoClaimStarter®
Naar een betaalbare WA-premie 
voor jonge autobestuurders.

Voordelen:
Voor de jongere:
● Opbouw van eigen schadevrije jaren.
●  Na twee jaar een veel lagere premie 

voor een eigen autoverzekering  
bij VKG.

● Belonen van verantwoord rijgedrag.

Voor de ouders:
●  Bescherming van opgebouwde  

no-claimrechten.
● Afdekking van extra eigen risico.
●  Stimuleren van verantwoord  

rijgedrag van de jongere.
● Lage premie.

NoClaimStarter®
is voor:
●  Startende autorijders in de leeftijd van 

17 tot 27 jaar;
●  die nog geen schadevrije jaren 

hebben;
●  die geen eigen auto bezitten en 

beginnen met autorijden in de auto 
van hun ouders.

Vraag uw assurantieadviseur naar de voordelen van de NoClaimStarter®!



HOE WERKT DE NOCLAIMSTARTER®  
BIJ EEN SCHADE?
Als de jongere een schade veroorzaakt met de auto van 
de ouders, voorkomt de NoClaimStarter® een terugval 
in no-claim op de polis van de ouders. Dat komt 
doordat de NoClaimStarter® de extra premie vergoedt 
die de ouders zouden moeten betalen als gevolg van 
de vermindering van de no-claimkorting. De jongere 
valt hierdoor terug in schadevrije jaren. In verreweg 
de meeste gevallen keert de NoClaimStarter® de 
schadevergoeding uit aan de verzekeraar van de ouders 
en blijft het aantal schadevrije jaren op de polis 
van de ouders ongewijzigd. Daarnaast voorkomt de 
NoClaimStarter® bij cascoschade een eventueel extra 
eigen risico vanwege de leeftijd van de bestuurder, 
want ook dat extra eigen risico wordt vergoed. Kortom, 
de ouder wordt bij een schade van de jongere dus 
volledig gecompenseerd.

EEN VOORBEELD
Tim is 22 en wil zijn auto verzekeren. Een mooie 
VW Golf Diesel van 11 jaar oud. Hij woont in de regio 
Alkmaar (1861). Hij heeft zijn rijbewijs gehaald toen 
hij 18 werd maar heeft geen schadevrije jaren.  
Wel heeft hij in de auto van zijn vader gereden, 
naar voetbal of als hij ging stappen in het weekend. 
De goedkoopste WA-verzekering voor Tim kost hem 
€ 939,89 en in het tweede jaar € 853,02.
 
Hij had ook de NoClaimStarter® kunnen afsluiten toen 
hij in de auto van zijn vader begon te rijden. Zijn vader 
heeft een Opel Astra van 2 jaar oud. Per maand kost 
hem dat € 13,78 of € 165,36 per jaar. Hij bouwt dan 
schadevrije jaren op. Mocht het toch mis gaan en hij 

maakt schade dan is de terugval van de no-claim van 
zijn vader gedekt. Tot zijn 22e had hij 4 jaar premie 
betaald, dat is € 661,44.
Als hij nu zijn auto verzekert – ervan uitgaande dat 
Tim geen schade heeft veroorzaakt in de auto van zijn 
vader – heeft hij 4 schadevrije jaren en mag hij worden 
ingeschaald op het volwassenentarief van 24 jaar en 
ouder. Dezelfde WA-verzekering voor zijn Golf kost 
hem dan € 432,04 in het eerste jaar en zonder schade 
€ 325,11 in het tweede jaar. Heeft het nu voordeel voor 
Tim opgeleverd om de NoClaimStarter® te sluiten?

Voordelig schadevrije jaren opbouwen 
én voorkomen van no-claimverlies!

Deze informatie wordt u 

aangeboden door:

De NoClaimStarter® is een product van VKG en is verkrijgbaar via uw assurantieadviseur. 
Versie 04-2013. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bent u benieuwd naar de besparing van de 
NoClaimStarter® in uw situatie? Vraag uw 
assurantieadviseur om een berekening!

Vraag advies

Voorbeeldbesparing 21%!

Het scheelt in dit voorbeeld dus 
21% van de kosten! Natuurlijk hangt het voordeel 
sterk af van het type auto en de regio, maar dit is een 
redelijk gemiddelde. Bovendien is zijn vader beschermd 
tegen terugval in no-claim gedurende de tijd dat Tim 
van de auto van zijn vader gebruik maakt.

Zonder NCS Met NCS

WA premie jaar 1 € 939,89 € 432,04

WA premie jaar 2 € 853,02 € 325,11

Kosten NCS € 661,44

Totaal kosten € 1792,91 € 1418,59

Besparing 21%


