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Arbeidsongeschiktheid, daar wilt u als ondernemer niet over nadenken. Maar soms loont het om dat toch 
even te doen. Wat gebeurt er als u ziek wordt en een langere periode niet kunt werken? Heeft u genoeg 
geld om deze periode te overbruggen of doet u er verstandig aan om een AOV af te sluiten? 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: wat is dat? 
Voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid het begin van de bijstand. Er is geen financieel vangnet 
van de overheid als u als ZZP'er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt. U kunt deze situatie voorkomen 
door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Deze verzekering beschermt uw inkomen 
als u niet kunt werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. 
 
Wat kost een AOV? 
De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen voor een deel af van de keuzes die u maakt. 
U kunt dus gedeeltelijk zelf bepalen hoeveel premie u betaalt. Wilt u weten wat een AOV voor u kost? 
Dan kunt u een AOV premie bereken of een AOV aanvragen. 
Een AOV premie berekenen kan erg snel. U hoeft alleen uw beroep, jaarinkomen, leeftijd en de gewenste 
ingangsdatum in te vullen. Wilt u niet direct een AOV aanvragen maar eerst meer informatie? Neem dan 
contact met ons op.  
 
Voorkomen van arbeidsongeschiktheid 
De zaak loopt goed, de opdrachten stromen binnen. En toch kan het zijn dat u wakker ligt. Misschien 
omdat het privé niet helemaal naar wens is of omdat u even geen inspiratie heeft. Meer dan de helft van 
het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten, zoals burn-out, depressie, 
extreme vermoeidheid en spanningsklachten. 
 
Wat als u arbeidsongeschikt raakt? 
U hoopt natuurlijk dat het u nooit overkomt: arbeidsongeschikt raken. Toch kan het altijd gebeuren dat u 
door ziekte of een ongeval niet kunt werken. En dat betekent voor u als ondernemer: geen inkomen. 
Daarom is het belangrijk de juiste maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV). Wij helpen u ook graag om te voorkomen dat u uitvalt.  
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