
 

Met de RijBeterBox aantrekkelijker verzekerd 
Voor een taxichauffeur is het moeilijk een betaalbare reguliere verzekering voor de taxi af te sluiten. 
De Vereende, als vangnetverzekeraar, wil taxi’s weer aantrekkelijk maken voor de reguliere 
verzekeraars.  
 
Daarom start de Vereende een project waarin taxichauffeurs inzicht kunnen krijgen in hun rijgedrag 
door de RijBeterBox in hun taxi te plaatsen. Door inzicht in het eigen rijgedrag neemt het aantal 
schades af en dalen de onderhouds- en brandstofkosten. Voor u als taxichauffeur zitten aan deelname 
met het rijden met de RijBeterBox geen extra kosten verbonden. De Vereende is in gesprek met 
reguliere verzekeraars om taxichauffeurs met een goede rijscore uit de RijBeterBox een 
verzekeringsaanbod te doen. Mocht dat bij reguliere verzekeraars niet lukken, dan zal de Vereende 
taxichauffeurs met een hoge score tot maximaal 30% korting geven op de premie. 
 

Wat levert het u als taxichauffeur op? 
Plan A: taxichauffeur krijgt een aanbod van een reguliere verzekeraar 
De Vereende is in gesprek met reguliere verzekeraars om taxichauffeurs met een goede rijscore uit de 
RijBeterBox een verzekeringsaanbod te doen. U kunt dan, dankzij die goede rijscore, met de 
autoverzekering voor uw taxi, terug naar een reguliere verzekeraar. Deze reguliere verzekeraars blijven 
mogelijk nog additionele acceptatiecriteria hanteren. 
 
Plan B: taxichauffeur krijgt tot 30% korting 
Wanneer deze verzekeraars hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet mee willen werken aan 
terugkeer van de goed scorende chauffeurs naar de reguliere verzekeringsmarkt, dan gaat de 
Vereende korting geven aan taxichauffeurs met een goede rijscore. Deze premiekorting zal op zijn 
vroegst in 2023 van toepassing worden. De goed-rijdende chauffeur wordt beloond met een 
premiekorting tot maximaal 30%. De minder-goed-rijdende chauffeur wordt niet gestraft met een 
hogere premie bij de Vereende. 
 

Kosten voor de taxichauffeur 
Deelname aan het rijden met de RijBeterBox is voor u als taxichauffeur kosteloos. U betaalt alleen een 
borg van € 80,-. Deze krijgt u terug als u de RijBeterBox weer (zonder zichtbare gebreken) inlevert bij 
YesHugo.  
 
De verzendkosten en eventueel de kosten voor een verlengkabeltje voor de installatie van de 
RijBeterBox moet u wel zelf betalen. 
 

  



 
Hoe moet de RijBeterBox worden geïnstalleerd? 
Bij deelname wordt de RijBeterBox met een instructie naar u toegestuurd. U plaatst deze eenvoudig 
in OBD stekker van de auto. En dat is het. In zo goed als alle auto's zit er een OBD poort dichtbij het 
stuur ingebouwd, waarin de RijBeterBox aangesloten kan worden. Wanneer de box goed geplaatst is, 
kunnen de gegevens afgelezen worden uit uw auto.  
 
Heeft de auto geen OBD-poort of is deze lastig te bereiken? Dan kan er ook een (verleng)kabel worden 
aangeschaft om de RijBeterBox aan te sluiten op een USB poort of autolader poort 
(sigarettenaansteker).  
 
Er wordt vervolgens twee weken proefgedraaid om te kijken of alle metingen juist verlopen. En dan 
begint u met het opbouwen van de rijscore. 
 

Alles op een rij: 
 Geen extra kosten (behalve verzendkosten en eventueel een verlengkabeltje); 
 Installeren is plug & play; 
 Inzicht in uw rijgedrag en tips om uw rijgedrag te verbeteren; 
 Als gevolg van uw betere rijgedrag: minder schades, minder onderhoudskosten en lager 

brandstofverbruik; 
 Bij een goede score kunt u mogelijk overstappen naar een reguliere verzekeraar; 
 Wanneer verzekeraars goed-rijdende chauffeurs van de Vereende geen aanbod willen doen, 

ontvangt u bij een goede score tot 30% korting op de premie. 
 

Bestel de RijBeterBox 
Bestel hier de RijBeterBox of bekijk alle informatie over dit initiatief. 
 
 
 

https://verzekeren.vereende.nl/rij-beter-box
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