Het onderhoudstraject voor je AOV
AOV ondernemersdesk gelooft dat door het persoonlijk adviseren van de ondernemer en delen van
kennis, iedere ondernemer in staat is om passende keuzes te maken voor een AOV en om tijdig
maatregelen te nemen om zijn financiële toekomst veilig te stellen.
Vanuit ons onderhoudstraject hebben wij jaarlijks contact over de uitgangspunten van de AOV. Wij
zorgen ervoor dat de AOV blijft aansluiten op je situatie en wensen. 1 keer per 3 jaar voeren wij een
vergelijk uit tussen verzekeraars om na te gaan of je huidige AOV nog het beste aanbod is. Mocht een
andere verzekeraar een beter voorstel hebben, dan zullen we in overleg met je de AOV oversluiten.
Wil je tussentijds een wijziging doorgeven, dan kan dat via deze link.
Vanuit het onderhoudstraject staan we je ook persoonlijk bij als je een claim op je AOV doet. We
melden de schade bij de verzekeraar en staan je op een persoonlijk wijze bij richting verzekeraar.
Bijvoorbeeld bij gesprekken met een arbeidsdeskundige van de verzekeraar zijn we op je verzoek
aanwezig. Tijdens de looptijd van de AOV zal er geen extra tarief voor de dienstverlening vanuit het
onderhoud in rekening worden gebracht. Je bent dus alleen het onderhoudstarief verschuldigd. Zie
voor de afspraken en het onderhoudstarief je DVO met ons.
AOV ondernemersdesk werkt samen met verschillende partners om je een als ondernemer een
optimale dienstverlening te bieden. Denk hierbij aan hypotheek advies, zakelijk financieringsadvies
en financiële planning voor de ondernemer. Mocht je behoeft hebben aan advies op deze gebieden,
dan zullen we je in contact brengen met onze partners. Mocht je gebruik maken van hun diensten,
dan zal er door hen een tarief voor hun dienstverlening met je worden afgesproken.
Kies je voor het onderhoudstraject van AOV ondernemersdesk, dan bent je zeker van:
- Scherpste AOV premie
- Laagste advies- en onderhoudstarief
1 persoonlijke aanspreekpunt
- Onafhankelijk maatwerk advies
- Actief onderhoud van de AOV
- Onafhankelijk actief vergelijken van verzekeraars
- Professionele bijstand en begeleiding bij een claim op de AOV
- Inzicht in je persoonlijke financiële situatie
Ook kunnen wij je adviseren over de risico’s als ondernemer van uw bedrijf en voor je passende zakelijke
verzekeringen afsluiten. Dit ook voor uw privé verzekeringen. Zo hoef je je geen zorgen te maken over risico’s
en je ondernemen. Voor meer informatie:
 Erwin@aovondernemersdesk.nl
 06 24565792

