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AOV zelf online afsluiten

Toelichting op tariefstelling

Eenmalig bemiddelingstarief 1e jaar voor virtuele en telefonische  
ondersteuning tijdens online aanvraag proces

Adviesvergoeding voor persoonlijk advies via facetime/skype  
bij uitval uit online afsluittraject
 
Totaal tarief 1e jaar (incl bemiddeling, administratie en intake schade)

Tarief administratie na 1e jaar gedurende looptijd AOV 
(inclusief intake schade en verstrekken informatie over AOV) 
 

Het verkort onderhoud en begeleiding van uw melding van arbeidsongeschiktheid bij de verzekeraar is in het jaarlijks adminis-
tratief inbegrepen. Hierbij zal het contact via virtuele kanalen lopen, zoals bijvoorbeeld facetime/ skype of telefoon.

Keuze voor ondersteunende dienstverlening gedurende looptijd AOV  
Wilt u tijdens de looptijd advies ontvangen over uw situatie en de AOV en een vergelijk tussen verzekeraars, dan rekenen wij 
hiervoor een extra eenmalig tarief bovenop het jaarlijks administratietarief. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Tarieven voor ondersteunend dienstverlening
Eenmalig adviestarief 225 euro
Eenmalig bemiddelingstarief 75 euro.
Kon u bij het aanvragen de AOV het Zelf Online afsluittraject niet afronden en heeft u ons een adviesvergoeding betaald, dan 
zal het hierboven genoemde eenmalige adviestarief worden verlaagd naar 100 euro. Het bemiddelingstarief blijft ongewijzigd.

Persoonlijke gesprekken op locatie
Het tarief is inclusief gesprekken via facetime/skype of telefoon. Wenst u een gesprek op locatie voor advies of begeleiding bij 
een schade, dan is dit mogelijk tegen een extra tarief per afspraak.
Persoonlijk advies- of begeleiding gesprekken  op locatie van 1,5 uur zijn mogelijk tegen een extra tarief van:
- binnen werkgebied: 75 euro
- binnen regio 1: 100 euro 
- binnen regio 2:  150 euro.

Voor de regio’s buiten het werkgebied, regio 1 en regio 2 is het adviesgesprek uitsluitend mogelijk via facetime/ skype of er kan 
een maatwerk tarief worden overeengekomen voor een persoonlijk adviesgesprek. Dit geldt ook voor afspraken voor schade-
begeleiding.

Zelf afsluiten 

150 euro 

n.v.t.
 

150 euro

60 euro per jaar

Met advies

150 euro 

200 euro 
 

350 euro

60 euro per jaar
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