
 

 

 
 
 
 

 

Tarieven ondernemer met AOV
 
 

Adviestraject 
 
 

Persoonlijk Oriëntatiegesprek incl. inventarisatie
 
Persoonlijk adviesgesprek (voortzetting van 
oriëntatiegesprek). Vergelijk van AOV’s van verschillende  
verzekeraars. 

 
Bemiddeling en aanvraag van de AOV. 

Totaal eenmalig tarief adviestraject. 

Onderhoudstarief (incl. intake en begeleiding
gedurende looptijd van de AOV. 

 
Totaal advies en onderhoudstarief 1e jaar. 

Onderhoudstarief na 1e jaar. 

 
 
 

 
Persoonlijk  adviestraject 
Het tarief is inclusief persoonlijk advies- gesprek
de onderhoudsfase en eventuele afspraken

 
Virtueel adviestraject 
Het tarief is inclusief adviesgesprekken via 
en een eventuele afspraken voor begeleiding
Persoonlijk advies- of begeleiding gesprekken van 1,5 uur zijn mogelijk tegen extra tarief op locatie:
- binnen werkgebied: 75 euro 
- binnen regio 1: 100 euro 
- binnen regio 2: 150 euro 

 
Voor de regio’s buiten het werkgebied, regio
een maatwerk tarief worden overeengekomen
begeleiding buiten het werkgebied, regio1

Tarieven ondernemer met AOV 

inventarisatie  

(voortzetting van 
. Vergelijk van AOV’s van verschillende  

begeleiding bij schade) 

 
Persoonlijk 

 
 

Kosteloos 
(vrijblijvend) 
 
150 euro 

 
 

75 euro 
 

225 euro 
 

250 euro per jaar of 
20,83 euro per maand 

 
475 euro 

20,83 euro per maand 

gesprek op locatie binnen werkgebied. Dit geldt ook voor de
afspraken voor begeleiding van uw claim op de AOV. 

 facetime/skype. Dit geldt ook voor de adviesgesprekken vanuit
begeleiding van uw claim op de AOV. 

of begeleiding gesprekken van 1,5 uur zijn mogelijk tegen extra tarief op locatie:

regio 1 en regio 2 is het adviesgesprek uitsluitend mogelijk via
overeengekomen voor een persoonlijk adviesgesprek. Dit geldt ook voor

regio1 en regio 2. 

0174 245 082 

contact@aovondernemersdesk.nl 

aovondernemersdesk.nl 

 
Virtueel 

 
 

Kosteloos 
(vrijblijvend) 
 
100 euro 

 
 

75 euro 
 

175 euro 
 

225 euro per jaar of 
20,83 euro per maand 

 
400 euro  

18,75 euro per maand 

 

de adviesgesprekken vanuit 

vanuit de onderhoudsfase 

of begeleiding gesprekken van 1,5 uur zijn mogelijk tegen extra tarief op locatie: 

via facetime/ skype of er kan 
voor afspraken voor schade- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keuze beloningsvorm bij bestaande AOV
Mocht uit het adviestraject blijken dat uw huidig
De AOV komt door een intermediairwijziging
ons advies en onderhoud geldt: 
• Heeft u een AOV, waarbij u naast de premie een advies/onderhoudstarief betaalt: Het advies

bij u in rekening gebracht. Het bemiddelingstarief  
• Heeft u een AOV waarvoor u provisie via

- U kan ervoor kiezen om de AOV zonder provisie voort te zetten. Dan geldt bovenstaande Het advies
is niet fiscaal aftrekbaar. 

- Of u kiest ervoor om de provisie te behouden.
wordt gesteld op 10% van de premie, waarbij een maximum geldt van 450 euro per jaar. Er wordt eenmalig een 
adviestarief van 150 euro (Persoonlijk)
vervallen. 

Nadat de AOV via ons agentschap loopt, zullen
dragen. 

 
Meerdere firmanten/DGA’s en tarieven 
Wanneer er tijdens een adviesgesprek 2 of meer firmanten, eigenaren of DGA’s worden geadviseerd, dan kan het tarief v
advies verlaagd worden. Hierover zullen in het voorkomende geval maatwerk afspraken over worden gemaakt.

Keuze beloningsvorm bij bestaande AOV 
huidig lopende AOV het beste voortgezet kan worden, dan

intermediairwijziging via ons agentschap lopen. Hierbij blijft de polis ongewijzigd.

waarbij u naast de premie een advies/onderhoudstarief betaalt: Het advies- en onderhoudstarief wordt 
bij u in rekening gebracht. Het bemiddelingstarief   vervalt. 

via de premie betaald: 
er provisie voort te zetten. Dan geldt bovenstaande Het advies

behouden. Deze provisie is net als de premie fiscaal aftrekbaar.
10% van de premie, waarbij een maximum geldt van 450 euro per jaar. Er wordt eenmalig een 

(Persoonlijk) of 100 euro (Virtueel) gerekend. Het bemiddelings- en onderhoudstarief

zullen wij voor aanpassingen, zoals met u tijdens het adviestraject

 
Wanneer er tijdens een adviesgesprek 2 of meer firmanten, eigenaren of DGA’s worden geadviseerd, dan kan het tarief v
advies verlaagd worden. Hierover zullen in het voorkomende geval maatwerk afspraken over worden gemaakt.
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dan geldt het onderstaande. 
ongewijzigd. Voor het tarief voor 

en onderhoudstarief wordt 

er provisie voort te zetten. Dan geldt bovenstaande Het advies- en onderhoudstarief    

aftrekbaar. Het provisiepercentage 
10% van de premie, waarbij een maximum geldt van 450 euro per jaar. Er wordt eenmalig een 

onderhoudstarief komt te 

adviestraject afgesproken, zorg 

Wanneer er tijdens een adviesgesprek 2 of meer firmanten, eigenaren of DGA’s worden geadviseerd, dan kan het tarief voor 
advies verlaagd worden. Hierover zullen in het voorkomende geval maatwerk afspraken over worden gemaakt. 



 

 

 
 
 
 
 

Werkgebied 
 

 

    REGIO REGIO 2  

    REGIO 1  

  WERKGEBIED  

0174 245 082 

contact@aovondernemersdesk.nl 

aovondernemersdesk.nl 


