
 

 
Persbericht 
 

ALLIANZ PARTNERS EN WAZE KONDIGEN EEN EXCLUSIEVE PAN-
EUROPESE SAMENWERKING AAN VOOR ON DEMAND PECHHULP 

 
Automobilisten die onderweg zijn en hulp nodig hebben, maken in Nederland gebruik van 

Allsecur Pechhulp on Demand 
 
Amsterdam - 9 juli 2018 – Hulpverlener en reisverzekeraar Allianz Partners en Waze, de real-
time crowdsourced navigatie-app, bieden automobilisten een vernieuwde pechhulpoplossing. 
Waze gebruikers in heel Europa kunnen via één simpele klik in de Waze app direct hulp bij pech 
aanvragen. De automobilisten worden overal geholpen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. En 
dat alles zonder abonnement. In Nederland is vanaf 9 juli Allsecur Pechhulp on demand 
beschikbaar in de Waze app. 
 
Allsecur Pechhulp on demand 
In Nederland is Allsecur Pechhulp on demand in Waze geïmplementeerd en kunnen gebruikers 
met één druk op de knop direct hulp aanvragen. In de app is vervolgens te zien waar de 
pechhulpverlener zich bevindt en hoe snel de hulp bij het pechgeval is. De pechhulpverlening 
van Allsecur Pechhulp on demand wordt uitgevoerd door Allianz Partners. De automobilist 
heeft geen abonnement nodig, maar betaalt direct bij de pechhulpverlener.  
 
Lancering in Europa 
Allianz Partners en Waze lanceerden de samenwerking op 2 juli in Frankrijk. Vanaf 9 juli kunnen 
automobilisten in Nederland van de service gebruikmaken. Later volgen ook Italië, Griekenland, 
Verenigd Koninkrijk, Turkije, Rusland, Nederland en België. Later dit jaar volgen Portugal, 
Spanje, Oekraïne, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Polen, Oostenrijk, Tsjechië, Zwitserland, 
Ierland en Duitsland. 
 
Betrouwbare oplossingen mét toegevoegde waarde 
De samenwerking met Waze onderstreept de inzet van beide bedrijven om automobilisten 
betrouwbare oplossingen met toegevoegde waarde te bieden, zodat hun veiligheid 
gegarandeerd is. Waar ze ook zijn. 
 
"Deze pan-Europese samenwerking met Waze is een grote stap vooruit voor Allianz Partners als 
de 'hightech - high touch' leider in hulpverlening. We bieden on demand oplossingen voor 
directe hulp, zodat de Waze gebruikers nog veiliger op weg kunnen. We zijn er trots op dat we 
de krachten bundelen met Waze, de beste gemeenschapsgebaseerde verkeers- en navigatie-app 



", zei Sylvie Ouziel, CEO Assistance bij Allianz Partners Group. "Onze ambitie is om 
mobiliteitsdiensten met toegevoegde waarde te bieden aan de klanten van onze partners. Dit 
doen wij door naadloze gebruikerservaring te bieden door onze oplossingen dagelijks in de 
Waze-app in te bedden." 
 
"Waze is een community-gestuurde app die meer doet dan bestuurders helpen het verkeer door 
te komen. Waze maakt ook gebruik van de kracht van crowdsourced-gegevens om bestuurders 
te ondersteunen in tijden van nood," zei Thomas Guignard, hoofd van Waze EMEA. "Het is ons 
doel om iedereen veilig naar zijn bestemming te brengen, en we hebben onze bestaande 
pechhulp nog uitgebreider gemaakt in Europa door alle Waze gebruikers professionele pechhulp 
aan te bieden via onze exclusieve samenwerking met Allianz Partners. 
 

 
Noot voor redactie, niet bestemd voor publicatie 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Allianz Partners, Audrey Denkelaar – Communications Manager – op 020 561 8808 
 
Wilt u de volledige naam Allianz Partners gebruiken en niet afkorten naar Allianz aangezien dit een 
ander bedrijf in Nederland is. 
 
Over Allianz Partners 
Allianz Partners is de B2B2C-leider in hulp- en verzekeringsoplossingen op de volgende gebieden: 
hulpverlening, internationale gezondheidszorg en reis-, pechhulp- en fietsverzekeringen. Deze 
oplossingen, die een unieke combinatie van verzekering, service en technologie vormen, zijn 
beschikbaar voor zakelijke partners of via directe en digitale kanalen onder drie internationaal 
gerenommeerde merken: Allianz Global Assistance, Allianz Care en Allianz Automotive. Bij Allianz 
Partners werken meer dan 19.000 werknemers in 76 landen. We spreken 70 talen en we behandelen 54 
miljoen gevallen per jaar. Klanten en werknemers worden daarmee op alle continenten beschermd. 
 
Over Waze 
Waze is 's werelds grootste op community gebaseerde verkeers- en navigatie app. Het is de thuisbasis 
van 's werelds grootste netwerk van automobilisten die dagelijks samenwerken om het verkeer slimmer 
af te zijn en tijd en geld te besparen. De app raadt de snelste routes aan op basis van real-time besturing 
en gegevens van miljoenen gebruikers. Van verkeersomleidingen tot waarschuwingen voor lage 
benzineprijzen en relevante aanbiedingen van favoriete merken. Waze is een van de meest uitgebreide 
partners op het gebied van rijden op de markt. 
 
Over Allsecur 
Allsecur is een dochtermaatschappij van Allianz Group en opgericht in 2008. In een overvolle 
autoverzekeringsmarkt biedt Allsecur de klant een kwalitatief autoverzekeringsproduct tegen een 
scherpe premie. Met het gemak om de verzekering zelf (online) te regelen en af te sluiten. Als 
autoverzekeraar is Allsecur op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de autoverzekerings- en 
autobezittersmarkt. Daardoor kan Allsecur als autoverzekeringsspecialist goed inspelen op de 
veranderende klantbehoeften in autoverzekeringen en automobiliteit. Allsecur maakt de klantbelofte 
waar: zes jaar op rij ontvangt Allsecur de Beste Service Award met een klantwaardering van een 8. 
 



Over Allsecur Pechhulp on demand 
Met Allsecur Pechhulp on demand zijn automobilisten altijd verzekerd van goede pechhulp. Zonder 
abonnement of lidmaatschap. De handige app is alles wat automobilisten nodig hebben om een 
pechhulpverlener op te roepen bij autopech. Geen app geïnstalleerd en wel pech? Dan biedt Allsecur 
Pechhulp on demand dezelfde dienst aan via een speciale website.  
Automobilisten betalen alleen wanneer ze daadwerkelijk autopech hebben. Al vanaf EUR 70,- helpt 
Allsecur Pechhulp on demand hen weer op weg. 
Allsecur Pechhulp on demand maakt gebruik van de pechhulpverlening van Allianz Partners. Deze 
ervaren pechhulporganisatie heeft eigen alarmcentrales en duizenden pechhulpverleners in binnen- en 
buitenland. 
 
Met Allsecur Pechhulp on demand zijn inmiddels bijna 10.000 automobilisten weer op weg geholpen. De 
bijbehorende app is meer dan 130.000 keer gedownload.  
Voor meer informatie: Allsecur Pechhulp on demand. 
 


