
Auto bespaar tips 

Je auto kent een aantal vaste lasten per maand. Als je een auto hebt, krijgen we 

allemaal te maken kosten als benzineverbruik, wegenbelasting, autoverzekering en 

de jaarlijkse APK-keuring. Bekijk deze tips om maandelijks veel geld te besparen op 

je auto. 

Tips om minder benzine te verbruiken: 

Kies voor het goedkoopste tankstation Tanken langs de snelweg is duurder dan 
in een dorp. Ook bent u meer geld kwijt bij een bemand tankstation. Dat kan 
wel € 0,15 per liter schelen. Door naar het goedkoopste tankstation in de buurt 
te gaan, kunt u veel geld besparen. Hou via deze website in de gaten waar u 
voor een prikkie kunt tanken. En vergeet niet: een groot stuk omrijden voor 
een iets goedkoper tankstation, heeft natuurlijk niet zoveel zin. In Delft is de 
MAKRO vaak het goedkoopst. 
 
Vermijd de auto voor korte afstanden. Pak de fiets voor de (kleine) 
boodschappen, voor naar de sportschool of voor het brengen van je kind naar 
school toe. Een beetje frisse lucht is goed voor je en zeker in de ochtend zal het 
je helpen om wakker te worden. 
 
Op tijd het gaspedaal loslaten. Zie je dat het stoplicht voor je al op oranje 
springt? Haal dan je voet van het gaspedaal en je zult merken dat het op 
termijn behoorlijk wat benzine zal besparen. 
 
Zorg voor de juiste bandenspanning. Bij vrijwel iedere benzinepomp kun je 
gratis de spanning van je banden laten doen. De juiste bandenspanning levert 
een besparing van het benzineverbruik op tussen de 2% en 5%. De hoogte van 
de bandenspanning is afhankelijk van het type auto. In de binnenkant van de 
deur bij de bestuurder hangt meestal een sticker waar dit op staat. Ook vind je 
op op de bandenspanningsmeter bij de benzinepomp een sticker met de meest 
voorkomende autotypes en de hoogte van de bandenspanning. 
 
Rijd in de juiste versnelling. De campagne van de overheid om bij 80 km in de 
vijfde versnelling te rijden zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Het loont echt 
om op tijd naar een hogere versnelling te schakelen als je harder rijdt. Rijd 
verder zo veel mogelijk met een constante snelheid met een laag toerental in 

http://www.brandstofprijzen.nl/tanks.php3


de hoogste versnelling. De richtlijn is om bij 50 kilometer in de vierde 
versnelling te rijden en bij circa 80 kilometer naar de vijfde versnelling te 
schakelen. 
 
Houd ramen gesloten tijdens het autorijden. Door de ventilatie-openingen 
volledig open te zetten in plaats van de ramen te openen kun je tijdens het 
rijden tot wel 10% aan brandstof besparen. 

Ga naar een doe-het-zelf-garage 

Wie gezegend is met 2 rechterhanden, is bij een doe-het-zelf-garage aan het 
juiste adres. Op deze handige plek kunt u alles lenen wat u nodig heeft om uw 
auto te repareren. Denk aan gereedschap, een brug en een plek om aan uw 
auto te sleutelen. Ook fijn: er is iemand aanwezig die u kan helpen en u kunt er 
meestal alle onderdelen kopen. 

Mis nooit een onderhoudsbeurt 

Om geld te besparen, is het verstandig om nooit een onderhoudsbeurt te 
missen. Op lange termijn zorgt dit ervoor dat u minder geld kwijt bent aan dure 
reparaties. Ook is hierdoor de kans groter dat u goedkoop door de APK-keuring 
komt. Stel reparaties ook nooit uit. Een slecht onderhouden of defect 
onderdeel kan de goede onderdelen van een auto beschadigen. Dan bent u 
helemaal veel geld kwijt. Maak bij grote reparaties een prijsafspraak. Er 
zijn reparaties die handen met geld kosten. Denk aan een kapotte 
versnellingsbak of een brandstofpomp die vervangen moet worden. Voor deze 
en minder dure reparaties, is het een must om een bindende prijsafspraak te 
maken die niet overschreden mag worden. Anders is de kans groot dat u ineens 
20% meer moet betalen.  

Tips voor een goedkopere APK-Keuring: 

 Laat uw auto op tijd APK keuren. Maak als het even kan 2 maanden voor de 
vervaldatum een afspraak voor een APK-keuring. Op tijd uw bolide laten 
keuren, voorkomt een boete van € 140 van het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB). Ook heeft u – als dat nodig is – genoeg tijd voor een second 
opinion bij een andere garage. 

 Als je autobanden 20% zachter zijn dan wordt geadviseerd, dan wordt 
de levensduur van de banden verkort met 25%. Zorg er voor dat je banden 
de juiste spanning hebben en controleer dit regelmatig. 

 Er moet voldoende olie, rem- en koelvloeistof aanwezig zijn. Het scheelt 
behoorlijk wat geld door dit zelf bij te vullen (arbeidsloon).  

https://www.inshared.nl/slimme-tips/vijf-duurste-reparaties-aan-je-auto
https://www.inshared.nl/slimme-tips/slim-uw-auto-voorbereiden-op-de-apk-keuring


 Werkt er een lampje niet? Grote kans dat je vriend (of iemand anders) dit 
kan vervangen. Net als bij het bijvullen van de olie bespaar je aanzienlijk op 
arbeidskosten en hoef je je vriend alleen te trakteren op een lekker koud 
biertje.  

Hou rekening met dure reparaties. Vroeger verstopten de meeste mensen 
ergens een oude sok gevuld met geld. Een spaarpotje voor onvoorziene 
kosten. Klinkt ouderwets, maar is juist heel handig. Door iedere maand een 
klein bedrag opzij te zetten voor reparaties aan uw auto, voelt u het minder als 
u ineens een smak geld moet betalen. Fijn bij een dure grap, zoals het 
vervangen van de versnellingsbak of de brandstofpomp. 

Ga voor tweedehands: De uitdrukking ‘Goedkoop is duurkoop’ geldt niet 
voor tweedehands auto’s. Met een spiksplinternieuwe auto bent u bijna altijd 
duurder uit dan met een tweedehandse. Dat komt door de torenhoge 
afschrijvingskosten in de eerste jaren. Na 5 jaar is een nieuwe auto gemiddeld 
50% minder waard. Laat u niet afschrikken door de hogere onderhoud- en 
reparatiekosten van een tweedehands auto. Het Nibud omschrijft het mooi: 
‘Een auto wordt sneller minder waard, dan dat de kosten voor onderhoud 
stijgen’. 

Gebruik de airco ook in de herfst en winter. Het is voor de levensduur van de 
airco beter om hem het hele jaar door af en toe gebruiken. Door de circulatie 
van het koelmiddel wordt de compressor gesmeerd. De kans op lekkages en 
reparaties is daardoor kleiner. Ook is de airco in een redder in nood bij 
beslagen ruiten in de herfst en winter. Het enige wat u hoeft te doen is de airco 
op de hoogste stand zetten en de blazers op de voorruit richten. 

Doe een autohoes over de auto. Heeft u niet de luxe van een garage? Dan is 
het een goed idee om een afdek- of autohoes voor uw bolide te kopen. 
Hiermee kunt u uw auto goed beschermen tegen alle weersomstandigheden, 
vogelpoep en boomhars. Ook is de kans kleiner dat een onoplettende fietser of 
automobilist een flinke kras veroorzaakt. Wel even duimen dat de hoes niet 
door iemand wordt gestolen. 

Schaf zomer- en winterbanden aan. Veel mensen rijden het hele jaar op 
dezelfde banden en denken zo goedkoper uit te zijn. Mis! Wie in de zomer op 
winterbanden rijdt of in de winter op zomerbanden, verbruikt juist meer 
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brandstof. Ook slijten de banden sneller als ze niet bij de juiste tempartuur 
worden gebruikt en is het minder veilig. Een set zomer- en winterbanden 
aanschaffen, is dus uiteindelijk voordeliger. 

Koop geen auto, maar deel er 1. Rijdt u minder dan 10.000 kilometer per jaar? 
Dan is het voordeliger om een auto te delen dan te kopen. Er zijn genoeg 
bedrijven die het delen van een auto een eitje maken, zoals MyWheels, 
SnappCar en Buurauto. 

Gebruik de auto alleen voor lange afstanden. Alle kleine autoritjes die u 
maakt, tikken samen flink aan. Maar er daarom een gewoonte van om alleen 
de auto te gebruiken voor lange afstanden. Investeer in een goed regenpak en 
pak vaker de fiets. Weer of geen weer. Goedkoper en ook nog eens gezonder! 

Kies de goedkoopste autoverzekering 

Geen auto mag de weg op zonder autoverzekering. Kijk kritisch naar de 
verzekering die u nu heeft en kijk op een vergelijkingssite welke verzekering 
voor u het meest voordelig is. Bijvoorbeeld bij pricewise.nl, de ANWB of 
Independer.nl. 

Goedkopere of gratis wegenbelasting De hoogte van de wegenbelasting hangt 
af van het type auto. Sinds 1 januari 2010 hoeven een groot aantal auto’s 
(personenauto’s) met een lage CO2-uitstoot weinig tot 
geen wegenbelasting meer te betalen. Ben je van plan om je auto een tijd niet 
te gebruiken, dan kun je een schorsing aanvragen voor je auto. Je hoeft dan 
geen wegenbelasting te betalen. Daarnaast hoef je je auto niet APK te laten 
keuren en geen WA verzekering af te sluiten. Lees hier meer over het schorsen 
van je auto. Schorsing auto aanvragen | RDW 

Was de auto zelf Met deze tips is een vieze auto zo weer een blinkende bolide. 
Of gebruik oma’s tips om de auto binnen no time schoon te poetsen. 

Carpool zo veel als u kunt.Carpoolen heeft eindeloos veel voordelen. Het 
vermindert files, scheelt fijnstof, is meestal gezelliger en het bespaart ook nog 
eens geld. De meeste carpoolers zijn gemiddeld 90 minuten per dag onderweg. 
Op deze lange afstanden is het helemaal slim om de kosten te delen. Carpool 
daarom als het even kan met collega’s die in de buurt wonen of die u makkelijk 
onderweg kunt oppikken. 
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Bronnen:  
https://leukegeit.nl/geld-besparen-auto/ 
en https://www.inshared.nl/slimme-tips/geld-besparen-op-uw-auto-volg-deze-
tips  
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