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Kosten deelname 
Deelname aan het project RijBeterBox is voor u gratis. U betaalt alleen een borg voor de RijBeterBox van € 80 die u 
terugkrijgt als u de RijBeterBox weer in goede staat per post inlevert bij YesHugo. 
De verzendkosten en eventueel de kosten voor een verlengkabeltje voor de installatie van de RijBeterBox moet u 
wel zelf betalen. 
 
De RijBeterBox installeren 
De RijBeterBox steekt u in de OBD poort van uw auto. Op http://yeshugo.wikiobd.com/ kunt u zien waar in uw 
auto de OBD poort is te vinden. Als de OBD poort al in gebruik is door een ander apparaat, er niet voldoende 
ruimte is om de RijBeterBox te plaatsen, of als de auto geen OBD poort heeft, dan zijn er de volgende opties: 
 

 Als er geen ruimte is om de RijBeterBox te plaatsen, kunt u een verlengkabeltje kopen waarmee de 
RijBeterBox op een andere plaats onder het dashboard kan worden weggewerkt; 

 Als uw auto geen OBD poort heeft of als uw OBD poort al in gebruik is door een ander apparaat, kunt u een 
kabeltje kopen waarmee u de RijBeterBox in een 12-volt-aansluiting of in een USB-aansluiting kunt 
pluggen. Bij deze optie wordt alleen het toerental van uw auto niet gemeten. In beide gevallen kost het 
kabeltje € 11,95. Deze kunt u via het aanmeldformulier bestellen bij het aanmelden, maar ook via 
hetzelfde formulier op een later moment. De kosten van dit kabeltje zijn wél voor uw rekening. 

 Nadat u de RijBeterBox heeft geïnstalleerd, ontvangt u een bevestigingsmailtje van YesHugo. Er wordt 
vervolgens twee weken proefgedraaid om te kijken of alle metingen juist verlopen. En dan begint u met 
het opbouwen van de rijscore. 

 
De RijBeterBox werkt niet meer 

 Wanneer de RijBeterBox onverhoopt niet goed werkt of een storing geeft, kunt u contact opnemen met 
YesHugo via telefoonnummer 085 208 5202 of via e-mailadres support@yeshugo.com.   

 Als de RijBeterBox geen of onjuiste metingen verricht, moet de RijBeterBox worden opgestuurd naar 
YesHugo. YesHugo controleert de RijBeterBox op beschadigingen. Als de RijBeterBox uitwendige schade 
heeft, zult u een nieuwe RijBeterBox moeten aanschaffen (kosten zijn € 80). Is er geen uitwendige schade 
geconstateerd, dan stuurt YesHugo u kosteloos een nieuwe RijBeterBox toe; 

 Als u de RijBeterBox kwijtraakt, dan schaft u op eigen kosten een nieuwe aan. Doet u dit niet, dan kunt u 
niet verder deelnemen aan dit project en bent u uw borg kwijt. 
 

Voorwaarden deelname 
Door het ondertekenen van het aanmeldformulier op de webpagina van de Vereende 
https://verzekeren.vereende.nl/rij-beter-box bevestigt u dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met 
deze voorwaarden.  U gaat ermee akkoord dat:  

 YesHugo uw rijgedrag meet en registreert ten behoeve van het project RijBeterBox; 
 YesHugo u feedback mailt op basis van de rijscore die u met uw rijgedrag behaalt; 
 de Vereende de rijgedragcijfers  intern gebruikt om het project RijBeterBox te evalueren; 
 de Vereende in geval van schades uw rijgedragdata mag raadplegen om te gebruiken bij afhandelen van de 

schade. Dit kan ons helpen om inzicht te krijgen in hoe het ongeval is ontstaan en wie er aansprakelijk is. 
 

Om aan het einde van de meetperiode aanspraak te kunnen maken op korting op de dan geldende bruto 
verzekeringspremie bij de Vereende, gelden onderstaande voorwaarden:  
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 In de gemeten periode moet u minimaal een lopende WA-verzekering voor uw taxi bij de Vereende 

hebben;  
 De RijBeterBox is voertuiggebonden en moet worden geplaatst in de taxi die bij de aanmelding voor de 

RijBeterBox is opgegeven; 
 U laat de RijBeterBox altijd, dus ook tijdens privéritten, in de OBD poort zitten (of in de USB poort of de 12-

volt aansluiting als u deze gebruikt voor de RijBeterBox). Bij een onderhoud in de garage mag uiteraard de 
RijBeterBox uit de OBD poort worden ontkoppeld, omdat de garage via de OBD poort gegevens uitleest; 

 Het kan voorkomen dat de auto langere tijd stilstaat, door bijvoorbeeld vakantie. Metingen gelden alleen 
als er minimaal 6 maanden gemeten kan worden over een periode van maximaal 7 maanden; 

 Aan het begin van ieder kwartaal levert u de kilometerstand aan. Aan de hand van controleritten kunnen 
we dan nagaan of er veel ontbrekende kilometers zijn. Als vast komt te staan dat u een onjuiste opgave 
van de kilometerstand heeft gegeven, kunnen wij uw deelname aan dit project beëindigen. Dan komt u 
niet meer in aanmerking voor de beloning. U levert vervolgens uw RijBeterBox in en krijgt wel uw borg 
terug;  

 Om voor korting in aanmerking te komen moet u u in de laatste 6 maanden voor de verlenging van uw 
verzekering een gemiddelde rijscore van minstens 80 behalen. De korting gaat op zijn vroegst in bij 
verlenging van uw verzekering en niet eerder dan in 2023. Bij het daarop volgende verzekeringsjaar wordt 
de rijscore berekend op basis van 12 maanden rijscores. 

 Wij mogen de voorwaarden en de kortingstabel aanpassen. Hierover ontvangt u uiterlijk binnen een 
maand voordat de wijziging ingaat bericht van ons. 

 
Het doel is: U behaalt in deze maanden een gemiddelde rijscore van minimaal 80 punten op een 100-puntschaal. 
 
Opzeggen 
U kunt altijd uw deelname aan rijden met de RijBeterBox opzeggen door: 

 Ons per email via het e-mailadres rijbeterbox@vereende.nl te informeren dat u wilt stoppen en 
 Uw RijBeterBox op te sturen naar: 

YesHugo 
Technology Tower Twente 
Spoorstraat 114 
7551 CA Hengelo 
 
U ontvangt dan ook uw borg van € 80 retour. Belangrijk is dat de RijBeterBox in goede staat moet worden 
ingeleverd. Is dit niet het geval, dan ontvangt u geen borg retour. 
Uw deelname aan dit project stopt per direct. Aan deelname zaten geen kosten verbonden, dus u ontvangt ook 
achteraf geen facturen.  
 
De Vereende kan ook opzeggen of het project in zijn geheel stopzetten wanneer de resultaten tegenvallen. 
Wanneer u recht heeft op een jaar korting, zal de opzegging ingaan nadat u dat jaar korting heeft ontvangen.   
 
Privacy 
Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Bij het afsluiten van de verzekering voor uw taxi hebben 
wij u reeds gewezen op ons privacy statement Vereende. Deze bepalingen inzake privacy zijn overeenkomstig van 
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toepassing op het gebruik van data voor het project RijBeterBox. Het meten en verwerken van uw rijgegevens 
besteden wij uit aan YesHugo. YesHugo kent voor zijn diensten een eigen privacy statement YesHugo.  
 


