
Particulier

De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl 
bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 





De ideale lastenverzekering.

U leeft een onbekommerd leven. U woont in een mooi huis, u heeft een 

goede baan en ook financieel gaat het u voor de wind. Kortom, u heeft uw 

zaken goed voor elkaar. Maar dan keldert uw inkomen. Door ziekte of onge-

val bent u niet meer in staat te werken of u verliest uw baan. Uw inkomen 

kan dan snel met 30% tot 50% afnemen. Na zo’n tegenslag is het zwaar te 

verkroppen dat u uw huis moet verkopen omdat u de lasten niet meer kunt 

opbrengen. Met de Vaste Lasten AOV van De Amersfoortse verzekert u uw 

huidige levensstijl in tijden dat het tegenzit. Een hele geruststelling voor u 

en uw gezin. 

Verzeker uw vaste lasten.

Met de Vaste Lasten AOV verzekert u een groot aantal aantoonbare finan-

ciële lasten. Omdat iedere situatie uniek is, kunt u de verzekering zo samen-

stellen dat deze perfect aansluit bij uw maandelijkse verplichtingen. Met 

de Vaste Lasten AOV verzekert u maandlasten vanaf € 250,- tot maximaal  

€ 2.500,-. 

Vaste lasten zijn:

• woonlasten: huur, rente en aflossing van de hypotheek, 

 Onroerend zaak belasting (OZB);

• premie verzekeringen: levensverzekering, 

 inboedelverzekering en opstalverzekering;

• consumptief krediet: rente en aflossing;

• studiekosten van uw kinderen;

• alimentatie.







Dekking tegen arbeidsongeschiktheid.

Verzeker met de Vaste Lasten AOV het risico van arbeidsongeschiktheid. 

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

De verzekering keert uit na een wachttijd van één jaar als u voor ten-

minste 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De hoogte van de uitke-

ring is afhankelijk van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid. 

Met de maandelijkse vergoeding kunt u uw vaste lasten blijven betalen. 

Bovendien hoeft u bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer te betalen. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u naar rato minder premie. 

 

 Een voorbeeld uit de praktijk (1).

Jan Jansma (31) had een goede baan als manager van een supermarkt. 

Zijn inkomen lag rond de € 3.000,- per maand, afhankelijk van de hoogte  

van de bonus. Jan woonde met zijn vrouw Sylvia in een gezellige schakel-

woning. De woning was geheel naar eigen wens verbouwd en ingericht. 

Een hypotheek van € 150.000,- tegen een rente van 7% was geen enkel  

probleem. Tot een ernstig ongeval hun leven compleet veranderde. Jan werd 

100% arbeidsongeschikt verklaard. Na een overgangsjaar, waarin zijn werk-

gever hem 100% van zijn salaris doorbetaalde en een vervolgjaar waarin hij 

70% van zijn salaris ontving, viel hij vanwege zijn leeftijd verder terug op een 

uitkering van 42% van zijn oorspronkelijke salaris. Oftewel circa € 1.250,- 

per maand, waarbij dus ook de extra’s wegvielen. Het eigen huis was het eerste 

dat werd verkocht. De hypotheekrente van € 875,- per maand was niet meer 

op te brengen.





Had Jan Jansma zijn vaste lasten maar verzekerd toen hij zijn huis kocht 

op 26-jarige leeftijd. Om zijn maandelijkse woonlast van € 875,- te ver-

zekeren gedurende 20 jaar, had hij een koopsom van € 3.882,- kunnen  

storten. Doordat de koopsom aftrekbaar is, had de fiscus een deel hiervan 

voor zijn rekening genomen. Jan had het bedrag voor de koopsom ook mee  

kunnen financieren bij zijn hypotheek. De extra rentelast zou slechts € 22,64 

bruto per maand zijn geweest (per jaar 7% van € 3.882,- = € 271,74). Met de 

uitkering van deze verzekering had Jan nog 15 jaar zijn woonlasten kunnen 

doorbetalen toen hij op 30-jarige leeftijd arbeidsongeschikt werd. Hij had zijn 

huis dan niet hoeven te verkopen.

Dekking tegen onvrijwillige werkloosheid.

Als u een vaste baan in loondienst heeft voor minimaal 18 uur per week, dan 

kunt u het werkloosheidsrisico meeverzekeren. Als u dan onvrijwillig uw baan 

verliest, hoeft u geen stap terug te doen wat betreft uw levensstijl; de verzeke-

ring keert maandelijks een vast bedrag uit.

Uitkering bij werkloosheid.

De Vaste Lasten AOV keert uit vanaf de eerste dag van uw werkloosheid. U 

heeft dus geen eigen risico. U ontvangt maximaal twee jaar het verzekerde 

bedrag. Dit bedrag ontvangt u maandelijks naast uw WW-uitkering die u op 

basis van de Werkloosheidswet (WW) ontvangt. Tijdens het zoeken naar een 

nieuwe baan heeft u in ieder geval genoeg inkomen om uw vaste lasten te 

kunnen betalen.





 Een voorbeeld uit de praktijk (2).

Peter Jansen werkt full time bij een grote onderneming. Hij woont met zijn 

gezin in een vrijstaande villa in het noorden van het land. Hij denkt erover 

om een Vaste Lasten AOV af te sluiten met WW-dekking, zodat hij ook bij 

onvrijwillige werkloosheid goed verzekerd is.

In de kranten staan vaak verhalen over reorganisaties met gedwongen  

ontslagen. Dat kan hem ook overkomen. De manier van leven die Peter en 

zijn gezin nu gewend zijn wil hij zeker niet opgeven. 

Met de Vaste Lasten AOV zorgt Peter Jansen ervoor dat zijn gezin geen stap 

terug hoeft te doen als hij onverhoopt zijn baan verliest. Dat is een gerust-

stellende gedachte.

Extra’s.

De Vaste Lasten AOV biedt een aantal interessante extra’s.

Een uitkering bij overlijden.

Bij overlijden door een ongeval of ‘acute’ ziekte, bijvoorbeeld een hartaanval 

of hersenbloeding, keert de Vaste Lasten AOV aan uw echtgeno(o)t(e) of 

partner een bedrag van twaalf keer het verzekerde maandbedrag uit.

Vergoeding voor woningaanpassing.

Vaak moeten bij arbeidsongeschiktheid aanpassingen aan de woning wor-

den uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het rolstoelvriendelijk maken van 

een entree of voorzieningen in toilet en badkamer. De Vaste Lasten AOV  

vergoedt tot maximaal € 5.000,- de kosten die u krachtens de geldende  

wettelijke regelingen voor eigen rekening moet nemen.

Verhoging verzekerde maandlasten.

Uw vaste lasten kunnen wijzigen. Uw gezinssituatie kan bijvoorbeeld veran-

deren waardoor uw lasten omhoog gaan. De Amersfoortse denkt met u mee. 



Een verhoging van het verzekerde bedrag is, tot een maximum van 15% per 

jaar, zonder aanvullende medische beoordeling mogelijk. Bij het wegvallen 

van de verzekerde lasten kan de verzekering worden beëindigd.

Premie.

U kunt de premie periodiek betalen of in één keer via een storting van een 

koopsom. Als u jaarlijks uw premie ineens betaalt, krijgt u 5% korting. Bij 

betaling per halfjaar 3% en per kwartaal 2%. Bij uitkering wordt u, evenredig 

aan het uitkeringspercentage, vrijgesteld van premiebetaling. Als u de premie 

via een koopsom heeft betaald en de verzekering wordt tussentijds beëindigd 

omdat de verzekerde lasten zijn vervallen, dan krijgt u van De Amersfoortse 

natuurlijk een gedeelte van de koopsom terug.

Koopsom financieren.

De koopsom voor de Vaste Lasten AOV kan worden meegefinancierd bij een 

hypotheek van De Amersfoortse. Voorwaarde is wel dat de totale hypotheek 

niet hoger is dan 128% van de executiewaarde.

De voordelen van de Vaste Lasten AOV.

• geen zorgen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid;

• de belangrijkste vaste lasten verzekerd;

• jaarlijks kunnen de maandlasten worden verhoogd;

• de premie kan periodiek of ineens betaald worden;

• uitkering bij overlijden;

• vergoeding voor woningaanpassing.

Fiscale aspecten.

De premie of koopsom die u voor het arbeidsongeschiktheidsrisico in de Vaste 

Lasten AOV betaalt, is fiscaal aftrekbaar. De fiscus neemt een deel voor haar 

rekening. De eventuele uitkering is wel belast. De premie of koopsom voor 

de werkloosheidsdekking is niet aftrekbaar.







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 assurantieadviseur. Deze zoekt naar een passende oplos-

sing, zo nodig in overleg met De Amersfoortse.

Indien het overleg met uw assurantieadviseur en/of direct betrokkenen van 

De Amersfoortse geen oplossing biedt, dan kunt u een schriftelijke klacht 

indienen bij De Amersfoortse. Deze klacht richt u aan De Amersfoortse 

Cliëntenservice, Postbus 42, 3800 AA Amersfoort, onder vermelding van 

naam, adres en polisnummer. Voor meer informatie: www.amersfoortse.nl.

 

Klachteninstanties.

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan deze worden 

voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 

2509 AN Den Haag. Voor meer informatie: www.klachteninstituut.nl.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de genoemde klachtbehandelings-

mogelijkheden of ontevreden bent over de uitkomst hiervan, dan kunt u uw 

zaak voorleggen aan een bevoegde rechter.





Aard van de financiële dienstverlening.

De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op 

het gebied van schadeverzekeringen 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 ondernemend 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 assurantie-

adviseur. U kunt bij ons rekenen op uitstekende voorwaarden, overzichtelijke 

polissen en een optimale dienstverlening. Zo bent u verzekerd van een uitste-

kende 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
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