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Brandstofspaarsystemen, welke is het aantrekkelijkst?   
 
Waar je als zakelijke rijder gaat tanken wordt vaak bepaald door het moment, maar 
zeker ook door de spaarsystemen die de verschillende oliemaatschappijen aanbieden. 
Vereniging Auto van de Zaak deed onderzoek naar welk systeem voor u als klant het 
meest lucratief is. 
 
Wie kent niet de zegeltjes die je krijgt bij het tanken van brandstof; het belonen van 
loyaliteit kent dus al een lange geschiedenis in de brandstofwereld. Inmiddels zijn de 
meeste aanbieders overgegaan op kaartsystemen, maar Shell heeft ook nog altijd de 
zegeltjes.  
 
Alle grote spelers op de Nederlandse markt hebben een spaarsysteem. Met de 
gespaarde punten of zegels kunnen cadeaus of cadeau-cheques worden 
aangeschaft. Bij sommige spaarsystemen kan je de punten of zegels ook inwisselen 
voor contant geld. Vaak is de vergoeding per liter dan wel lager dan wanneer er 
gekozen wordt voor cadeaucheques. 
 
Sparen is altijd op basis van het aantal getankte liters, maar bij de een krijg je voor 
iedere liter een punt en bij de ander pas per 2 of 5 liter. Daarnaast wordt ook vaak 
de frequentie van het tanken beloond met extra punten, of zijn er tijdelijke acties die 
meer punten opleveren. 
 
Interessant is hoeveel je nou eigenlijk krijgt en wat je ermee kan kopen.    
Hieronder een overzicht van de onderzochte spaarsystemen, in willekeurige 
volgorde: 
 

            
 
 

Merk Spaarsysteem Vergoeding 
Vergoeding  
per liter Inwisselbaar voor contanten 

          

BP Freebees 1 punt per liter € 0,01 Ja** 

Shell Airmiles* 1 airmile per 2 liter € 0,005 Nee 

Shell Spaarzegels 1 zegel per 5 liter € 0,008 Ja 

Esso Esso extras 1 punt per liter € 0,01 Nee 

Texaco Rocks 2 rocks per 5 liter € 0,0091 Ja** 

Total Powerpoints 2 punten per liter € 0,008 Ja** 

Q8 Cadeaukaart 1 punt per liter € 0,01 Ja 

     
*een airmile heeft geen vaste waarde, maar gemiddeld is 1 airmile 1 eurocent waard. Bron: airmiles.nl 
** bij inlevering tegen contant geld vermindert de waarde  
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BP    
 
Iedere getankte liter brandstof is goed voor één FreeBee. De FreeBees worden 
automatisch bijgeschreven op de zogeheten FreeBees-spaarkaart. 
FreeBees worden naast BP ook uitgegeven door SIXT autoverhuur. Het huren van 
een auto levert 250 Freebees op. 
Freebees kunnen ingewisseld worden voor cadeaus, besteding kan bij de volgende 
winkels: Free Record Shop, Kijkshop of Weekendcompany.nl. Daarnaast is een 
selectie van producten uit genoemde winkels te vinden in de FreeBees-shop. 
FreeBees kunnen ook worden ingewisseld voor contant geld, maar daarvoor moeten 
minimaal 1500 FreeBees gespaard zijn, waarbij 1 FreeBee nog maar de helft waard 
is. 
 
 

Shell      
 
Shell biedt de klant een keuze in spaarsysteem: sparen van zegeltjes of sparen van 
Air Miles. 
Bij het zegelspaarsysteem ontvangt u bij elke 5 liter brandstof 1 gratis spaarzegel. 
Een volle spaarkaart bevat 25 spaarzegels en is € 1,- waard. Daarnaast kunnen de 
zegels ook besteed worden in de shellzegelshop.nl, waar een ruim aanbod te vinden 
is van uiteenlopende cadeaus. 
De andere keuze is het sparen van Air Miles. Iedere keer dat u bij Shell tankt 
ontvangt u 1 Air Mile per 2 liter brandstof. Air Miles is een universeel spaarsysteem 
waar vele bekende winkelketens aan meedoen. Het besteden van de Air Miles kan bij 
deze deelnemende winkels/bedrijven of in de online Air Miles-shop. Een Air Milespas 
aanvragen kost overigens eenmalig € 2,50. 

 

Esso Extras      
 
 
Bij ieder deelnemend Esso-station spaart u Esso Extras-punten, voor elke liter 
brandstof ontvangt u één punt. U krijgt ook punten voor het kopen van bepaalde 
shopproducten en voor wasbeurten bij Esso-stations. Het besteden van de Esso 
punten kan alleen in de online catalogus van Esso en deze kunnen niet worden 
ingewisseld voor contant geld.  
In de online catalogus kunt u kiezen uit een ruim aanbod cadeaus of er een 
cadeaubon bestellen van de volgende winkelketens: Bijenkorf, Hema, Bol.com, 
Formido, Douglas of IT’s. 
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Texaco Rocks 
 
Het Rocks’ spaarsysteem is een spaarsysteem dat door Texaco en supermarktketen 
Super de Boer gebruikt wordt. Voor elke getankte vijf liter brandstof worden twee 
Rocks’ bijgeschreven op de spaarkaart. Bij 220 Rocks’-punten wordt 1 Rocks' Vijfje’ 
ter waarde van € 5,- uitgekeerd. Naast het tanken wordt ook elke shopbesteding van 
€ 2,50 beloond met 1 Rocks’. Een Rocks' Vijfje kan je besteden bij Bever Zwerfsport, 
Blokker, Scapino, Halfords, Intersport, Music Store, vele dagattracties, 
123tijdschrift.nl of een cadeau uitkiezen de Rocks' webshop. Inwisselen voor contant 
geld kan ook, maar dan wordt slechts de helft van de waarde van de cheque 
uitgekeerd. 
 
 
 

 Total Power Points 
 
Per getankte liter brandstof ontvangt u 2 Power Points. Net als bij vele andere 
spaarsystemen worden ook bij Power Points, shopbestedingen beloond met extra 
Power Points. Het besteden van de Power Points kan op twee manieren: via de 
webshop van Total of door het bestellen van een Iris cheque. Voor 2500 punten 
ontvangt u een Iris Cheque ter waarde van € 10,-. Inleveren voor contant geld kan, 
maar dan moeten wel minimaal 2500 punten gespaard zijn. Voor iedere Power Point 
wordt € 0,003 uitbetaald. 
 
 

Q8   
 
Bij Q8 spaar je per liter 1 cadeaupunt, bij 500 gespaarde punten kan je kiezen voor 
€ 5,- contant, of een cadeaucheque die ingewisseld kan worden bij Bol.com. 
Doorsparen kan ook, bij 750 punten ontvang je een cadeaucheque van € 7,50. Die 
kan besteed worden bij diverse bedrijven en winkels zoals Gamma, Mc Donalds, Free 
Record Shop, Fleurop, Blokker en Etos. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rocks.nl/bever
http://www.rocks.nl/blokker
http://www.rocks.nl/scapino
http://www.rocks.nl/halfords
http://www.rocks.nl/intersport
http://www.rocks.nl/musicstore
http://www.rocks.nl/eropuit
http://www.rocks.nl/123tijdschrift
http://www.rocks.nl/webshop
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Bij hoeveel stations kan ik sparen ? 
 
Uiteraard verschilt het aantal verkooppunten per merk, hieronder een 
overzicht van het aantal verkooppunten per merk. 
 
Merk Aantal benzinestations 

BP 499 

Shell 367 

Esso 344 

Texaco 511 

Total 456 

Q8 138 

  

*Bron Tankstations in cijfers 2009-2010 Bovag 

 
 
Totaalscore  
 
In onderstaand overzicht hebben wij de verschillende elementen een score gegeven 
op een schaal van 0-10. Bij de post “overige voordelen” hebben wij een aantal 
posten samengevoegd, zoals het aantal tankstations in Nederland en of je bij 
aankopen in de shop ook punten krijgt. 
 

Merk Spaarsysteem 

Vergoeding Keuze in Inwisselbaar Overige  Totaalscore 

per liter 
 

Artikelen 
voor 
contanten voordelen   

              

Q8 Cadeaukaart 10 8 10 6 34 

Texaco Rocks’ 9 8 7 8 32 

BP Freebees 10 7 7 7 31 

Total Power Points 8 7 6 8 29 

Shell Spaarzegels 8 5 10 6 29 

Esso Esso Extras 10 6 5 7 28 

Shell Air Miles* 5 8 5 6 24 

 
Conclusies  
 
De beste puntensystemen vind je bij Q8 of Texaco. Q8 heeft alleen niet zoveel 
tankstations, zodat er lang niet altijd een in de buurt zit. 
Total en Esso moeten hun systeem eens onder de loep nemen, want dit lijkt nergens 
op. Bij Total krijg je bij een vergoeding in contanten slechts € 0,003. Dat kan echt 
niet. 
De Shell-zegels doen het weliswaar beter dan de Air Miles, maar die zegeltjes 
plakken is echt niet meer van deze tijd. De Shell Air Miles geven het minste waar 
voor je geld. Ons advies: Niet meer tanken bij Shell, als het je om de punten te doen 
is. 
 
Vereniging Auto van de Zaak, maart 2010 


