
Advies en complete  
AOV-oplossingen  
voor ZZP’ers en DGA’s.

Een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering..
Maar ik ben toch nooit ziek?

Uiteraard bent u als ondernemer dagelijks bezig met uw bedrijf en 

uw klanten. U bent actief betrokken bij uw bedrijfsvoering en bent 

hier succesvol in. Maar door een ongeval of ziekte kan uw situatie 

ineens drastisch wijzigen. U raakt arbeidsongeschikt. Werken kan 

(even) niet. Omdat u ondernemer bent, kunt u niet terugvallen op 

een werk nemersverzekering. Uw inkomensbron droogt op. Heeft 

u voldoende inzicht in uw financiële situatie? Heeft u genoeg geld 

achter de hand? Welke oplossingen heeft u van te voren bedacht 

voor deze situatie? Hoe zorgt u ervoor dat u ook nu alle zaken goed 

geregeld heeft?

Wist u dat...

    30% van de ondernemers de premies voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te 
hoog inschat.

 

   46% van de ondernemers inschat  behoefte te 
hebben aan een AOV.

 

    50% van de ondernemers verwacht voldoende 
back-up via partner, familie of financiële 
 reserves te hebben.

Arbeidsongeschiktheid heeft een enorme impact op uw leven, uw partner, 
uw gezin én uw financiële positie. Een passende voorziening geeft rust.  
Het is dus belangrijk én aan te raden om op tijd te beginnen die voor-
ziening te treffen.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers vaak onvoldoende inzicht hebben 
om te beslissen over een passende AOV. Een helder advies kan uitkomst 
bieden. 

Wilt u een helder en persoonlijk adviestraject bij de keuze  
van uw AOV-oplossing? Neem gerust contact op met  adviseur 
Francis van Hout. Ik ben er voor ú. Aarzel niet  
en bel 06 42 15 93 10.



In het eerste vrijblijvende consult wordt duidelijk waar AOVnext u  
precies mee kan helpen en wordt inzichtelijk welke doelstellingen u 
heeft. Tijdens deze afspraak geef ik inzicht in mijn dienstverlening en de 
stappen van het traject. Na dit eerste consult kan besloten worden tot een 
opdracht van dienstverlening.  Daarna leg ik de afspraken helder vast en 
gaan we samen aan de slag voor een perfecte oplossing voor uw AOV.

In het adviesrapport worden de aangeboden mogelijkheden van verschil-
lende verzekeringsmaatschappijen vergeleken en worden voor u enkele 
oplossingen die het beste aansluiten bij uw doelstellingen en wensen 
geselecteerd. In deze afspraak licht ik uiteraard het adviesrapport en de 
verschillende offertes toe.  

In deze stap ga ik verder met uw klantprofiel. In dit klantprofiel wordt 
vastgelegd hoeveel kennis en ervaring u heeft op het gebied van 
 voorzieningen in geval van arbeidsongeschiktheid en wat uw risico-
bereidheid is. Denk hierbij aan het vaststellen van de eigen risico periode, 
waarbij u aangeeft hoe lang u de eerste financiële gevolgen na arbeids-
ongeschiktheid denkt op te vangen. Ook uw persoonlijke gegevens, 
inkomsten en uitgaven worden inzichtelijk en bestudeerd om een over-
zicht te krijgen van uw financiële situatie.

U krijgt verder in deze stap 2 uitleg van de mogelijkheden die er zijn om 
de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.
Tenslotte worden uw uitgangspunten vastgesteld (soort AOV, kosten, 
verzekerd bedrag, eindleeftijd, eigen risico) en u ontvangt een begrijpelijk 
gespreksverslag als naslagwerk.

Na het adviesrapport kunt u een keuze maken voor één van de 
 geselecteerde mogelijkheden en kan ik u begeleiden bij de aanvraag van 
de verzekering. Ik bewaak de voortgang en controleer de officiële docu-
menten; de polis en uw dossier. U ontvangt de originele polis, ik bewaar 
een kopie in mijn administratie. Na deze stap is uw AOV goed geregeld.

Na een grondige analyse maak ik voor u een adviesrapport. Ik omschrijf 
uw huidige situatie en uw arbeidsongeschiktheidsrisico. Ik zorg voor een 
passend advies, wat begrijpelijk, helder en inzichtelijk is.  U verzekert 
precies genoeg en u krijgt een oplossing die in de toekomst levert waar u 
op heeft gerekend.

Met een beheerabonnement, bekijk ik periodiek of uw AOV nog passend 
is bij uw situatie. Zijn uw omstandigheden gewijzigd? Is dit nog het beste 
product verkrijgbaar in de markt? U wordt geïnformeerd over wets-
wijzigingen, productwijzigingen en optierechten. Door gebruik te maken 
van het optierecht kunt u, binnen de gestelde voorwaarden, zonder 
 medische waarborgen de verzekerde bedragen verhogen. Indien u 
arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u van mij alle begeleiding bij de 
 indiening van uw schademelding.

Het Traject van AOV Next door Francis van Hout
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ADVIES

NAZORG: ALTIJD ACTUEEL

Is een broodfonds voor mij een  
goede oplossing?

Ben ik financieel fit als ik ziek word?

Is een maandelijks bedrag voor een  
AOV weggegooid geld?

BENIEUWD?

maak vrijblijvend een afspraak!
mail info@aovnext.nl

?

kijk voor antwoorden op deze en andere 
vragen op www.aovnext.nl/faq



Claimbegeleiding
Extra service en uniek in de markt

U bent arbeidsongeschikt en u heeft behoefte aan meer zekerheid 
in deze onzekere periode?

AOVnext is er ook voor een Claimcoachgesprek. 

In het Claimcoachgesprek:
 
•  Wordt u voorbereid op het traject met de verzekeraar en/of 

 verzekeringsarts. U weet wat u kunt verwachten, welke vragen 
worden gesteld en hoe u zich kunt voorbereiden. 

•  Krijgt u advies over hoe u het beste uw eigen dossier kunt 
 opbouwen.

 
•  Ontvangt u professionele begeleiding op maat tijdens uw 

 claimtraject, zodat dit prettig en voortvarend verloopt. 
 
•  Indien nodig heeft u toegang tot een netwerk met gespeciali

seerde advocaten voor juridische bijstand.
 
•  Indien gewenst kunt u extra begeleiding ontvangen, zoals het 

aanwezig zijn van Francis van Hout bij gesprekken met de 
 verzekeringsmaatschappij. 

 
Meer weten over het Claimcoachgesprek? Bel 06 41529310,  
mail info@aovnext.nl of kijk op www.aovnext.nl. 

“Nu is het goed geregeld en 
dat geeft ook rust voor mijn 
partner en mijn gezin”

Over Francis van Hout

Ook advies over pensioen?

“De klant stel ik centraal,  

in alles wat ik doe. Plezierig, 

betrouwbaar en begrijpelijk.  

Dat zijn mijn kernwaarden.”

“Door mijn allround ervaring als (pensioen)jurist en pensioenadviseur ben 
ik in staat voor mijn relaties toegevoegde waarde te bieden door al mijn 
kennis en ervaring te combineren in mijn (praktisch gericht) advies. Door mijn 
relaties inzicht te bieden in hun situatie, zijn zij in staat keuzes te maken. Ik 
ben 100% onafhankelijk en word betaald door mijn relatie (of zijn werkgever). 
Binnen mijn netwerk werk ik samen met topspecialisten. Ik heb aanstellingen 
bij diverse (grote) verzekeringsmaatschappijen en ben volledig vrij in mijn 
advieskeuze.

Naast het ondernemerschap, ben ik getrouwd en moeder van drie  heerlijke 
pubers. Op dit moment ben ik actief als voorzitter van onze flexwerkplek, 
Station DenDolderCS, coach bij hockey en regelmatig zet ik mij in als 
 vrijwilliger bij een bejaardentehuis.. Ik ben een betrokken en benaderbare 
adviseur met een hart voor mensen.” 

Ook in uw keuze voor pensioenvoorzieningen als zzp-er, DGA of voor uw 
medewerkers kan Francis van Hout u adviseren. PensioenNext geeft advies 
en complete pensioen oplossingen voor ZZP’ers, DGA’s en ondernemers.
AOVnext is een onderdeel van Pensioennext.

www.aovnext.nl

Bezoeklocatie 
Stationsgebouw  
Den Dolder CS
Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

telefoon 06 42 15 93 10
email: info@aovnext.nl


