
Verzeker uw inkomen 
optimaal: met de  
Ondernemers-AOV
Speciaal voor leden van  

Koninklijke Binnenvaart Nederland
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Als u door een langdurige ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, kan dat 

grote gevolgen hebben. Voor uzelf, maar ook voor uw onderneming. De Goudse 

helpt u graag om uw risico’s te beperken. Daarom bieden wij de Ondernemers-

AOV, een goede en complete voorziening als u onverhoopt arbeidsongeschikt 

raakt. Speciaal voor leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland bieden we een 

extra aantrekkelijke premie. Enkele kenmerken van deze verzekering:

 –  Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 –  Professionele dienstverlening om u te helpen snel weer aan de slag te gaan
 –  Preventieve diensten om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt
 –  Jaarlijks recht op kosteloze Persoonlijke Gezondheidscheck

Goede en complete verzekering
De Ondernemers-AOV is een verzekering die financiële zekerheid biedt. 

U weet vooraf exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk arbeids-

ongeschiktheidspercentage. Zodat belangrijke zaken gewoon doorlopen als het  

er op aankomt: zoals het betalen van uw hypotheek, de studie van uw kinderen  

of uw zorgpremie.

Extra premiekorting voor leden Koninklijke Binnenvaart Nederland 
Als lid van Koninklijke Binnenvaart Nederland krijgt u speciale premiekorting. 

Daarnaast krijgt u ook aanvangskorting: bent u niet ouder dan 50 jaar wanneer u 

de AOV afsluit, dan krijgt u 30% korting in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar 

en 5% in het derde jaar. In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor doorlopende 

korting. U krijgt dan 5% korting op de premie zolang uw AOV loopt. Bent u ouder 

dan 50 jaar, dan krijgt u geen aanvangskorting, maar wel altijd doorlopende 

korting. 

Verzeker uw inkomen optimaal: 
met de Ondernemers-AOV
Speciaal voor leden Koninklijke Binnenvaart 
Nederland



Financiële zekerheid
U kunt tot 80% verzekeren van uw gemiddelde bruto jaarinkomen. Het minimale 

bedrag dat u kunt verzekeren is € 10.000,-. U krijgt een uitkering zolang u 

minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U bepaalt wanneer deze uitkering ingaat: 

u kunt een eigenrisicotermijn kiezen variërend van 30 tot  730 dagen. Hoe langer 

deze termijn, hoe lager uw premie. De uitkering gaat in als u na afloop van die 

termijn nog arbeidsongeschikt bent. U kunt ervoor kiezen dat zo’n uitkering dan 

geïndexeerd is (en dus jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil). Ook bepaalt u 

tot wanneer u een uitkering wilt ontvangen. De maximale eindleeftijd is 68 jaar.



Uw verzekering blijft bij u passen 
U mag alle onderdelen van uw verzekering jaarlijks aanpassen. U kunt het 

verzekerde bedrag bijvoorbeeld verlagen of verhogen met maximaal 10%, zonder 

medische informatie te verstrekken.

Persoonlijke coaching
Als binnenvaartschipper heeft u, en mogelijk ook uw gezin, een druk bestaan. 

Privé en werk lopen door elkaar heen en dat is niet altijd even gemakkelijk. 

Daarom kunnen u én uw gezinsleden altijd kosteloos een beroep doen op 

persoonlijke coaching, waarmee we ondersteuning bieden op vele gebieden. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de verzekering? Neem dan contact op met uw 

verzekeringsadviseur.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
 –  Uw inkomen beschermd
 –  Hulp om gezond aan het werk te blijven 
 –  Hulp bij re-integratie
 –  Speciaal voor u: extra premiekorting
 –  Speciaal voor u en uw gezin: 24/7 telefonische hulp
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