
Vergelijk Adviestrajecten 

Kenmerken per adviestraject 

Adviestraject mogelijk voor ondernemer zonder 
AOV? 
Adviestraject mogelijk voor ondernemer met 
lopende AOV? 
Tarieven per advies- en onderhoudstraject en 
Online afsluiten en dienstverlening per adviestraject
 
Adviestraject  
Eenmalig tarief 
Oriëntatiegesprek (gratis) 

Analyse persoonlijke financiële situatie 
Adviesgesprek 

Vergelijk tussen verschillende verzekeraars bij 
afsluiten 
 
Bemiddelen en afsluiten van AOV 
Eenmalig tarief 
Begeleiding aanvraag AOV 
 

 

Ondernemer zonder AOV  
adviestraject 

Ondernemer met AOV  
adviestraject 

Ja Nee 

Nee Ja 

Online afsluiten en dienstverlening per adviestraject 
Ondernemer zonder AOV  
adviestraject  

Ondernemer met AOV 
adviestraject 

Persoonlijk Virtueel Persoonlijk Virtueel 
€ 450 
 

€ 350 
 

€ 150 
 

€ 100 
 

Inbegrepen Inbegrepen 
via telefoon 
facetime/skype 

Inbegrepen Inbegrepen
via telefoon 
facetime/skype

Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
Inbegrepen 
Gesprek op 
locatie of via 
facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen 
via telefoon 
facetime/skype 

Inbegrepen 
Gesprek op 
locatie of via 
facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen
via telefoon 
facetime/skype

Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen

    
€ 75 
 

€ 75 
 

€ 75 € 75 

Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
 
 

 
 

Inbegrepen 
via telefoon 
facetime/skype 
Inbegrepen 
Inbegrepen 
via telefoon 

me/skype 

Inbegrepen 

Inbegrepen 



 
Onderhoudstraject tijdens looptijd AOV 
Doorlopend tarief gedurende looptijd van AOV via  
automatische incasso 
Verkort onderhoud (jaarlijks afstemmen van 
uitgangspunten op de polis van de AOV) 
Uitgebreid onderhoud (eens in de 3 jaar analyse van 
persoonlijke financiële situatie en afstemmen van 
AOV hierop) 

Tussentijds advies over aanpassingen van de AOV op 
uw persoonlijke (financiële) situatie 

Vergelijking van verschillende verzekeraars (eens in 
de 3 jaar) en oversluiten van de AOV naar andere 
verzekeraar (indien uit vergelijk blijkt dat dit in uw 
situatie gunstiger is) vanuit onderhoudstraject 
 
Schadebegeleiding bij een claim op de AOV 
Intake van gegevens bij schade en doormelding aan 
verzekeraar en doorsturen van berichten uit 
verzekeraar 
Persoonlijke begeleiding bij schade (bijv. 
aanwezigheid tijdens gesprek met 
arbeidsdeskundige) 
 

 

 
Ondernemer zonder AOV  
adviestraject 

Ondernemer met AOV  
adviestraject 

Persoonlijk Virtueel Persoonlijk Virtueel 
€ 250 per jaar 
€ 20,83 per 
maand 

€ 225 per jaar 
€ 18,75 per 
maand 

€ 250 per jaar 
€ 20,83 per 
maand 

€ 225 per jaar
€ 18,75 per 
maand 

Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen

Uitgebreid onderhoud (eens in de 3 jaar analyse van Inbegrepen 
Gesprek op 
locatie of via 
facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen 
Via 
facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen 
Gesprek op 
locatie of via 
facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen
Via 
facetime/skype 
of telefoon

Tussentijds advies over aanpassingen van de AOV op Inbegrepen Inbegrepen 
via 
facetime/skype 

Inbegrepen Inbegrepen
via 
facetime/skype

Inbegrepen Inbegrepen 
 

Inbegrepen Inbegrepen

  
Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen

Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
 

 

€ 225 per jaar 
€ 18,75 per 

Inbegrepen 

Inbegrepen 

facetime/skype 
of telefoon 

Inbegrepen 

facetime/skype 
Inbegrepen 

Inbegrepen 

Inbegrepen 



Bij het “Persoonlijk adviestraject” is een afspraak op locatie binnen het 
inbegrepen. 

Bij het het “Virtueel Adviestraject” is het naast advies via facetime/skype ook mogelijk om een afspraak op locatie te maken bij het afsluite
voor een uitgebreid onderhoudsgesprek tegen betaling van een 

Regio 1: € 100     Regio  2: € 150

Voor de regio’s buiten werkgebied, regio 1 en regio 2 is het adviesgesprek mogelijk via facetime/skype
overeengekomen voor een persoonlijk adviesgesprek.

  06 24565792 

  (0174) 245 082 
 Erwin@aovondernemersdesk.nl  

 
Bij het “Persoonlijk adviestraject” is een afspraak op locatie binnen het werkgebied tijdens afsluiten van AOV en bij uitgebreid onderhoudsgesprek 

tueel Adviestraject” is het naast advies via facetime/skype ook mogelijk om een afspraak op locatie te maken bij het afsluite
voor een uitgebreid onderhoudsgesprek tegen betaling van een extra tarief. Persoonlijk adviesgesprek  van 1,5 uur tegen 

€ 150 

Voor de regio’s buiten werkgebied, regio 1 en regio 2 is het adviesgesprek mogelijk via facetime/skype. Of er kan een maatwerk tarief worden 
esprek.   Voor de regio indeling zie hieronder 

 

 

tijdens afsluiten van AOV en bij uitgebreid onderhoudsgesprek 

tueel Adviestraject” is het naast advies via facetime/skype ook mogelijk om een afspraak op locatie te maken bij het afsluiten van de AOV en 
egen extra tarief op locatie binnen: 

f er kan een maatwerk tarief worden 


