
Kosten
Om alles goed te kunnen regelen, betaal je éénmalige 
inschrijfkosten van € 125,- incl btw- en maandelijkse 
administratiekosten van € 25,- incl. btw. 

Meld je aan
Via www.aovbouw.nl kun je je aanmelden voor deze dienst. 
Voorwaarde is wel dat je lid bent van Zelfstandigen Bouw. 
Ben je dat nog niet? Geen probleem. Voor € 25 per jaar 
ben je al lid.

Inkomen bij ziekte of ongeval

ZELFSTANDIGENBOUW.NL

Als ZZP’er in de bouw kies je voor vrijheid en het 
inkomen dat daar bij hoort. Maar wat nou als je 
ernstig ziek wordt? Hoe betaal je dan je vaste lasten? 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet voor 
iedereen een betaalbare optie. Verzekeraars accepteren 
je niet als je oud bent, niet gezond genoeg bent en 
vragen torenhoge premies die bijna niet op te brengen 
zijn. En als je 60 jaar bent, word je eruit gegooid.

AOV Bouw
Zelfstandigen Bouw komt met een betaalbaar en eerlijk 
alternatief: Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Bouw 
(AOV Bouw). Samen met andere deelnemers zet je elke 
maand een vast bedrag op een eigen AOV Bouw rekening. 
Wanneer je ziek wordt krijg je, na een wachttijd van 
2 maanden, van iedere deelnemer een maandelijkse 
schenking. Dat kan voor een periode van 2 jaar maar 
ook 5 jaar. Er wordt maandelijks een klein bedrag van 
jouw AOV Bouw rekening gehaald wanneer iemand 
anders uit de groep ziek is.

Voorwaarden
Bij ons geen kleine letters. Het is heel simpel: iedereen 
mag meedoen. Ook als je 60 jaar bent. Ook als je net 
gestart bent met je onderneming. Ook als je eerder ziek 
bent geweest. Zelfs als je al gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
bent. We werken met een onafhankelijke keuringsarts die 
bepaalt voor hoeveel procent jij arbeidsongeschikt bent. 

Uitkering
Je kunt bij AOV Bouw kiezen uit twee varianten:
1)  Een uitkering van € 2150 netto per maand 
 gedurende 2 jaar arbeidsongeschiktheid. 
 Hiervoor betaal je € 150 euro per maand.
2)  Een uitkering van € 2350 netto per maand 
 gedurende 5 jaar arbeidsongeschiktheid. 
 Hiervoor betaal je € 350,- per maand. Ben je 

60 jaar of ouder wanneer je ziek wordt? Dan 
krijg je bij deze variant een uitkering tot aan je 
AOW-leeftijd.

De uitkering is € 2000,- netto per maand, maar omdat je verplicht 
blijft de maandelijkse premie van € 150,- of € 350,- te blijven betalen, 
keren we die ook aan je uit. Dan gaat het niet ten koste van je schen-
king. Als je een schenking krijgt betaal je daar geen inkomstenbelasting 
over. Schenkingen die je doet aan iemand anders zijn niet aftrekbaar 
van je inkomen. 

Vragen? We helpen je graag.
Bel dan naar 0348-439000

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Bouw 
(AOV Bouw)


