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Tarieven persoonlijk adviestraject voor de 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 bij schade) 
gedurende looptijd van de AOV. 

 
Totaal adviestarief 1e  jaar   

Totaal adviestarief 2e jaar   

Onderhoudstarief na 2e jaar 

 
Ondernemer 
zonder AOV 
 
Kosteloos 
(vrijblijvend) 
 
275 euro 

 
 

75 euro 
 

350 euro 
 

15,00 euro per maand 
 

 

355 euro  

355 euro 

15,00 euro per maand 

 
Ondernemer met 
lopende AOV 

 
Kosteloos  
(vrijblijvend) 
 
100 euro 

 
 

75 euro 
 

175 euro 
 

15,00 euro per maand 
 

 

 267,50 euro 

267,50 euro 

15,00 euro per maand 

Persoonlijk  adviestraject 
Het tarief is inclusief persoonlijk advies- gesprek op locatie. Wij vergelijken de verschillende verzekeraars aan de hand van 
persoonlijke uitgangspunten uit ons adviesgesprek. Wij zoeken samen met je de beste verzekeraar uit en verzorgen de 
aanvraag richting verzekeraar. 
 
Advies- en bemiddelingstarief 
Wij brengen het advies- en bemiddelingstarief  alleen in rekening wanneer er een AOV tot stand is gekomen. Komt er na 
het doorlopen van het adviestraject geen AOV tot stand, dan wordt er geen tarief in rekening gebracht. Het betreft een 
tarief wat in een periode van 2 jaar verrekend wordt. Het tarief wordt op de onderstaande manier verrekend: 
        Ondernemer  Ondernemer met 
        zonder AOV  lopende AOV 
Adviestarief 1e jaar, in 1x via nota te voldoen of    175 euro   87,50 euro 
via automatische incasso 
Onderhoudstarief 1e jaar, 15,00 euro per maand    180 euro   180 euro 
via automatische Incasso  
Totaal 1e jaar advies en onderhoudstarief    355 euro   267,50 
 
Adviestarief 2e jaar, in 1x via nota te voldoen of    175 euro   87,50 euro 
via automatische incasso 
Onderhoudstarief 1e jaar, 15,00 euro per maand    180 euro   180 euro 
via automatische Incasso  
Totaal 2e jaar advies en onderhoudstarief    355 euro   267,50 
 
Onderhoudstarief vanaf 3e jaar  15,00 euro per maand   180 euro   180 euro 
via automatische incasso (zie toelichting op dit tarief hieronder) 
 
Onderhoudstarief 
Vanaf het moment dat een AOV via onze bemiddeling loopt, brengen wij een onderhoudstarief in rekening. Dit bedraagt 
een bedrag van €180,00 per jaar of € 15,00 per maand (per maand uitsluitend via automatische incasso te voldoen). 
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Tijdens het onderhoud zorgen wij ervoor dat de AOV passend blijft bij uw persoonlijke financiële situatie. Ook garanderen 
wij de AOV met de scherpste premie en beste voorwaarden in jouw situatie. Dit doen wij door: 
-  Jaarlijks contact over de uitgangspunten van je AOV  
- Als uit dit onderhoud blijkt dat de AOV aangepast moet worden, dan regelen wij dat 
- 1 x per 3 jaar voeren wij een marktverkenning/vergelijk uit voor de AOV met andere verzekeraars 

Blijkt uit het vergelijk dat een andere AOV verzekeraar beter is, dan regelen wij de oversluiting van de AOV. 
Ook begeleiden wij een claim op de AOV richting de verzekeraar. Wij zullen de melding richting verzekeraar verzorgen en je 
terzijde staan richting de verzekeraar, bijvoorbeeld bij gesprekken met een arbeidsdeskundige. Je kan dus rekenen op 
actieve professionele schadebegeleiding. 
 
Het onderhoudstarief is verschuldigd zo lang de AOV via onze bemiddeling loopt. Er zal door ons geen extra tarief voor onze 
handelingen voor advies, aanpassingen van de AOV en schadebegeleiding  in rekening worden gebracht zo lang het 
onderhoudstarief wordt betaald.  
 
Bij 100% arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling van de verzekeraar voor 100% ben je geen onderhoudstarief 
verschuldigd. Deze kwijtschelding geldt gedurende deze periode van premievrijstelling door verzekeraar. Bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid ben je het onderhoudstarief nog wel verschuldigd.  


