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Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering  
blijft de zaak gewoon draaien.



U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg 

belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten door een 

griepje. Maar stel dat u door ziekte of een ongeval niet 

(meer) kunt werken. Dat uw inkomen wegvalt. 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u 

voor de nodige inkomensbescherming. Want ook ú 

kunt langdurig ziek worden. Op dat moment wilt u 

terugvallen op een goede verzekering. 

Inkomen verzekerd.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

van De Amersfoortse hoeft u zich geen zorgen te 

maken. Bij De Inkomensverzekeraar van ondernemend 

Nederland staan uw gezondheid en uw onderneming 

centraal. Wanneer u door ziekte of een ongeval niet 

kunt werken zorgt uw verzekering voor financiële 

zekerheid en ondersteuning bij de terugkeer in uw 

onderneming. 

Continuïteit van uw onderneming.

Met een uitkering alléén bent u niet geholpen. Ook 

uw onderneming niet. Om u snel weer aan het werk 

te helpen wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld. 

Samen met u wordt gezocht naar de meest geschikte 

manier om uw bedrijf zelfstandig voort te zetten. Ook 

als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Moet u 

bestaande taken anders doen of taken verschuiven? 

Omstandigheden wijzigen of expansie zoeken waar-

door nieuwe ondernemerstaken ontstaan? Is her- of 

omscholing nodig? De Amersfoortse vergoedt een 

groot deel van deze kosten. De continuïteit van uw 

bedrijf en uw terugkeer in het arbeidsproces vormen 

onze gezamenlijke doelstelling.

Kies de verzekering die bij u past.

U kunt kiezen uit diverse arbeidsongeschiktheidsverze-

keringen. Alle verzekeringen zijn opgebouwd uit com-

ponenten die individueel maatwerk perfect mogelijk 

maken. U stelt samen met uw assurantieadviseur een 

verzekering samen die qua dekking en premie aansluit 

bij uw wensen en budget.

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Een volledige AOV waarmee u financiële zekerheid 

heeft bij ziekte of een ongeval. Bovendien profiteert u 

van de vele extra’s.

Jonge Ondernemers AOV.

Bent u jonger dan 35 jaar? Dan kunt u kiezen voor de 

Jonge Ondernemers AOV. Deze AOV heeft een lage 

premie. De verzekerde bedragen blijven drie jaar gelijk. 

Binnen drie jaar kunt u overstappen naar de volledige 

AOV zonder gezondheidsvragen of medische keuring. 

Als u tijdens de overstap niet arbeidsongeschikt bent, 

profiteert u ook nog eens van een premiekorting.

Budget AOV.

De Budget AOV is een echte calamiteitenverzeke-

ring met een zeer lage premie. De verzekering keert 

alleen uit bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval 

of bij een van de verzekerde ernstige aandoeningen als 

kanker, hartinfarct en beroerte. Wanneer u getroffen 

wordt door een ernstige aandoening ontvangt u de uit-

kering direct na diagnose. Na een jaar wordt bepaald 

in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. De uitkering 

wordt daarop aangepast.

Vaste Bedragen AOV.

Werkt u in de land- en tuinbouw? De Vaste Bedragen 

AOV is speciaal gemaakt voor ondernemers met een 

sterk wisselend inkomen. Als u arbeidsongeschikt 

raakt, wordt gekeken naar het verlies van arbeids-

capaciteit.



Voordelen van een AOV van De Amersfoortse.

•  U heeft financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

•  U krijgt hulp bij reïntegratie om uw bedrijf te kunnen  

 voortzetten.

•  U heeft keuzevrijheid bij het samenstellen van de  

 verzekering.

•  U profiteert van De Amersfoortse Extra’s.

•  U kunt rekenen op dé specialist op gebied van  

 preventie en reïntegratie.



Uw verzekering op maat.

U kunt de verzekering op maat samenstellen. U weet 

immers het beste welke financiële zekerheid u nodig 

heeft en hoeveel u wilt besteden. Als u arbeidson-

geschikt raakt, staat uw verzekering garant voor een 

uitkering die u heeft samengesteld aan de hand van 

úw behoeftes en budget. 

Hoeveel wilt u verzekeren?

U kunt maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.

Wilt u de verzekerde bedragen op peil houden?

Met de indexregeling blijven de verzekerde bedragen 

én de uitkering op peil. Ze worden elk jaar auto-

matisch verhoogt conform het CBS-loonindexcijfer.  

U kunt de uitkering ook laten stijgen met een vast 

percentage per jaar.

De verzekerde bedragen kunt u elke drie jaar met 

maximaal 15% verhogen zonder gezondheidsvragen 

of medische keuring.

Hoelang wilt u wachten op uw uitkering?

Als u een financiële reserve heeft of uw inkomsten-

derving wordt pas op termijn merkbaar, dan kunt u 

kiezen voor een langere wachttijd. U betaalt dan een 

lagere premie.

Tot welke leeftijd wilt u de uitkering ontvangen?

Als u denkt eerder te stoppen met werken, dan kunt 

u kiezen voor een eerdere leeftijd als 65 jaar voor de 

einddatum van de verzekering. U bespaart daarmee op 

de premie. 

Voor enkele fysiek zware beroepen is deze einddatum 

maximaal 60 of 55 jaar. De Amersfoortse heeft hier-

voor een speciale oplossing waardoor u wél tot 60 of 65 

jaar verzekerd bent van een uitkering tenzij de arbeids-

ongeschiktheid voor een bepaalde leeftijd ontstaat.

Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende 

arbeid?

De AOV keert uit als u voor ten minste 25% onge-

schikt bent om uw huidige beroep uit te oefenen 

(beroepsarbeidsongeschiktheid).

U kunt ook vanaf het eerste jaar tot de gekozen eind-

datum kiezen voor ‘passende arbeid’. Werk dat aansluit 

bij uw capaciteiten, ervaring en opleiding. U krijgt 

hiervoor een aantrekkelijke premiekorting.

Wanneer wilt u een uitkering ontvangen?

U ontvangt een uitkering als u minimaal 25% arbeids-

ongeschiktheid bent. U kunt ook kiezen voor een 

hoger percentage. Handig, als gedeeltelijke arbeids-

ongeschiktheid niet direct tot inkomensverlies leidt 

en de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. 

Uiteraard levert dit een premiekorting op. 

Bij een ongeval echter, ontvangt u altijd een uitkering 

vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van de voordelen.

Korting voor starters.

U ontvangt een forse korting als u nog geen drie jaar 

geleden uw bedrijf bent gestart. De korting bedraagt 

50%, verdeeld over drie jaar.

Fiscale aspecten.

De premie van uw AOV is 100% fiscaal aftrekbaar. Zo 

neemt de fiscus tot maximaal 52% premie voor haar 

rekening. De eventuele uitkering is wél belast.





Het Amersfoortse OndernemersPlan.

Het Amersfoortse OndernemersPlan is de mix waarmee 

u als zelfstandige Ziektekosten, Arbeidsongeschiktheid 

en Pensioenen kunt opnemen in één pakket. In dit 

pakket kunt u gebruik maken van allerlei extra dien-

sten op het gebied van preventie, reïntegratie, ziekte 

en gezondheid. De premie betaalt u per maand zonder 

de gebruikelijke toeslag voor termijnbetaling.

De Amersfoortse Extra’s.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

van De Amersfoortse heeft u bij arbeidsongeschikt-

heid niet alleen zekerheid van inkomen. U krijgt ook 

volop ondersteuning bij uw terugkeer op de werkvloer.  

De Amersfoortse reïntegreert al ruim 20 jaar met succes 

zelfstandig ondernemers. Wij laten uw onderneming 

niet in de steek. U kunt rekenen op de specialist van 

ondernemend Nederland.

Caroline (27) is mondhygiëniste. Zij krijgt tijdens 

het werken steeds meer pijnklachten aan nek en 

rug. Uiteindelijk meldt ze zich ziek. Volgens de 

revalidatiearts is er sprake van een langdurige over-

belasting van spieren en pezen. Zij zou niet meer 

geschikt zijn voor haar eigen beroep. Caroline wil 

echter graag door en na een intensieve revalidatie-

periode de draad weer oppakken. Samen met de 

arbeidsdeskundige, die haar al eerder bezocht, 

wordt een reïntegratieplan gemaakt. Dit bestaat uit 

het uitwerken van een andere manier van werken, 

minder gejaagd, met meer rustmomenten. Ook 

vindt een werkplekonderzoek plaats. Er worden 

adviezen gegeven over werkhouding, werkhoogte, 

soort kruk. Verder blijkt dat een ultrasoon apparaat 

het verwijderen van tandsteen, veel voorkomend 

en relatief belastend werk, een stuk makkelijker 

maakt. Op voordracht van de arbeidsdeskundige 

vergoedt De Amersfoortse dit apparaat. Inmiddels 

is Caroline weer met veel plezier aan het werk.



Amersfoortse Extra’s AOV Jonge  Budget  
  Ondernemers AOV AOV

Recht op arbeidsdeskundige hulp ✓ ✓ ✓

Vergoeding van kosten voor reïntegratie, revalidatie, her- en omscholing ✓ ✓ ✓

Premievrijstelling bij uitkering na een jaar arbeidsongeschiktheid ✓ ✓ ✓

Gratis voorlopige ongevallendekking ✓ ✓ ✓

Geen opslag voor termijnbetaling als ook de basisverzekering ziektekosten  ✓ ✓ 

bij De Amersfoortse loopt 

Uitkering bij zwangerschap/bevalling ✓ ✓ ✓*

Rechtsbijstand tot € 7.500,- ✓  ✓

Hulpverlening in het buitenland/repatriëring door SOS International ✓  ✓

Preventiecheque die u elke drie jaar recht geeft op preventieve diensten  ✓  ✓

zoals een gezondheidstest, managementtraining, stresspreventie,  

arbeidskundige hulp of rugscholing.

Kapitaaluitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van ✓  ✓* 

een ongeval 

* Na omzetting Budget AOV naar een volledige AOV

De praktijk.



De Eerste Lijn – snel, makkelijk en deskundig. 

Heeft u deskundig advies nodig over de dienstverle-

ning die is inbegrepen in uw arbeidsongeschiktheids-

verzekering. Of wilt u van deze dienstverlening gebruik 

maken? Neem dan contact op met De Eerste Lijn van 

De Amersfoortse Verzekeringen.

Hét aanspreekpunt.

De Eerste Lijn is hét aanspreekpunt voor al uw vragen 

over arbeidsgerelateerde zorg binnen deze verzekering. 

Via één nieuw loket dat bereikbaar is via één telefoon-

nummer beantwoorden deskundige medewerkers 

direct uw vragen over de dienstverlening die is gericht 

op de persoon en zijn werk. 

Contactgegevens De Eerste Lijn.

T (033) 464 21 77 

E eerstelijn@amersfoortse.nl

I www.amersfoortse.nl

Wilt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? 

Neem dan contact op met uw assurantieadviseur. 

Uw adviseur kent uw situatie en kan een advies op 

maat geven. Bovendien rekent hij u in een oogwenk 

voor wat de financiële gevolgen van de verschillende 

mogelijkheden zijn, zowel voor de premie als voor een 

eventuele uitkering.

 

Klachtenprocedure en geschilleninstantie.

Klachtenregeling.

Klachten over onze producten en diensten kunnen in 

eerste instantie worden voorgelegd aan uw assurantie-

adviseur. Deze zoekt naar een passende oplossing, zo 

nodig in overleg met De Amersfoortse.

Indien het overleg met uw assurantieadviseur en/of 

direct betrokkenen van De Amersfoortse geen oplos-

sing biedt, dan kunt u een schriftelijke klacht indie-

nen bij De Amersfoortse. Deze klacht richt u aan  

De Amersfoortse Cliëntenservice, Postbus 42, 3800 AA 

Amersfoort, onder vermelding van naam, adres en polis-

nummer. Voor meer informatie: www.amersfoortse.nl.

Klachteninstanties.

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan 

kan deze worden voorgelegd aan de Stichting Klachten-

instituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den 

Haag. Voor meer informatie: www.klachteninstituut.nl.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de genoemde 

klachtbehandelingsmogelijkheden of ontevreden bent 

over de uitkomst hiervan, dan kunt u uw zaak voor-

leggen aan een bevoegde rechter.

 

Aard van de financiële dienstverlening.

De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van 

producten en diensten op het gebied van schade-

verzekeringen en  levensverzekeringen.

 

Registratie toezichthouder en statutaire 

naam.

NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij 

staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 

te Amsterdam en is gevestigd aan de Stadsring 15 te 

Amersfoort.

 

De innovatieve verzekeraar.

De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar van onder-

nemend Nederland. Dat is letterlijk wat wij doen. Wij 

verzekeren mensen van hun inkomen. Werkgevers en 

werknemers, zelfstandig ondernemers en particulieren. 

Hierdoor zijn wij uw innovatieve partner op het gebied 

van arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziektekosten, 

employee benefits en hypotheken. De Amersfoortse 

biedt u daarbij maatwerk dat precies past bij het advies 

van uw assurantieadviseur. U kunt bij ons rekenen op 

uitstekende voorwaarden, overzichtelijke polissen en 

een optimale dienstverlening. Zo bent u verzekerd 

van een uitstekende dekking op maat en een actieve 

ondersteuning bij het voorkomen van schade. Zo kunt 

u zich volledig concentreren op ondernemen.

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar 

van ondernemend Nederland. 

 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland.
Stadsring 15, postbus 42, 3800 AA Amersfoort

www.amersfoortse.nl

Uw assurantieadviseur
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