
Hét alternatief voor een AOV-verzekering: inkomen bij arbeids-
ongeschiktheid voor en door zelfstandig ondernemers in de bouw 

AOV Bouw

Ook jij kunt ziek worden of een ongeluk  
krijgen. Met AOV Bouw van Zelfstandigen 
Bouw ontvang jij inkomen als je daardoor 
niet kunt werken. Bovendien spaar je  
meteen voor een financiële buffer, die  
je kunt inzetten in mindere tijden, voor  
een grote uitgave of voor je pensioen.

Eenvoudig en betaalbaar
Een inkomen bij arbeidsongeschiktheid én een  
financiële buffer voor één vast bedrag per maand.  
Eenvoudig, betaalbaar én zonder gedoe, want jij legt  
in en Zelfstandigen Bouw regelt het voor je. Daar kun  
je als zelfstandig ondernemer op bouwen.

Je kiest zelf de hoogte van de schenking bij ziekte  
die het beste bij je past en kunt altijd online jouw inleg, 
spaarbedrag en schenkingen inzien. 

Belangrijkste voordelen
  Iedereen is welkom, ongeacht je beroep of medisch verleden.
  Het bedrag dat maandelijks, na schenkingen aan zieken,  
overblijft van jouw inleg is en blijft van jou. Dit is jouw financiële 
buffer.

  Je bepaalt zelf wat je met je financiële buffer doet. Neem het 
op, spaar voor je oudedagvoorziening of open gratis een fiscaal 
voordelige pensioenrekening (z.o.z.).

  Aanmelden is eenvoudig, zonder aanlevering van jaarcijfers  
of medische keuring.

  Jouw inleg is veilig op onze zakelijke beheerrekening,  
die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. 

  Geen rompslomp: Zelfstandigen Bouw maakt de schenking 
maandelijks in totaalbedragen aan zieke deelnemers over.

  Onafhankelijke arbodienst voor controle van de zieken.
  Geen verplichte ledenvergaderingen.

Vangnet en spaarpot in één

Bel of WhatsApp via 0348 439 000

Betaalbaar, 
eerlijk & 
transparant



Gerust- 
stelling  
voor nu  
en later

* Ben je 60 jaar of ouder? Dan ontvang je bij de 5-jaarsvariant altijd een schenking tot aan je 
AOW-leeftijd

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.750

€ 2.000

€ 2.500 

2 jaar

2 jaar

2 jaar

5 jaar*)

5 jaar*)

€ 187,50

€ 225,00

€ 281,25

€ 350,00

€ 437,50

€ 2.0002 jaar€ 150,00

€ 1.0002 jaar€ 75,00

Schenkingsbedrag
per maand netto

Schenkingsduur
per ziektebeeld

Inleg  
per maand

AOV Bouw: een breed pakket aan opties 
Je kunt kiezen uit 7 varianten. Bij de 2-jaarsvariant met een 
inleg van € 150 per maand krijg je bij arbeidsongeschiktheid 
(na de wachttijd van 2 maanden) over de resterende 22 
maanden een schenking van € 2.000 netto per maand.  
Dit geldt per ziektebeeld.  

Bij de 5-jaarsvariant met een inleg van € 350 per maand  
krijg je bij arbeidsongeschiktheid (na de wachttijd van  
2 maanden) over de resterende 58 maanden een schenking 
van € 2.000 netto per maand. Dit geldt per ziektebeeld. 

Kosten
Naast je maandelijkse inleg betaal je eenmalig € 125  
inschrijfgeld en maandelijks administratiekosten van € 25. 
Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat het juiste deel 
van jouw AOV Bouw-inleg wordt geschonken aan de zieken 
van die maand. Ook schakelen wij hiermee een arbodienst in 
voor een onafhankelijke controle van de zieken.

Belasting
Je betaalt geen inkomstenbelasting over de ontvangen 
schenking. Omdat AOV Bouw een persoonlijke voorziening 
is, zijn het inschrijfgeld, de administratiekosten en de  
schenkingen niet aftrekbaar van je inkomsten. 

Zelfstandigen Bouw versterkt jou
Zelfstandigen Bouw zet zich in voor jouw belangen. Op het 
binnenhof zorgen wij ervoor dat ook jouw stem gehoord 
wordt. Bovendien profiteer je van kortingen en kun je bij ons 
terecht voor informatie en antwoord op jouw ondernemers-
vragen. Ons doel is jouw positie als zelfstandig ondernemer 
te versterken. En dat doen wij graag.

zelfstandigenbouw.nl

Gebruik je buffer voor je pensioen
Als deelnemer aan AOV Bouw kun je kosteloos een 
pensioenrekening openen bij Brand New Day. Deze 
pensioenbank is gespecialiseerd in het online regelen 
van pensioen voor zelfstandig ondernemers. Je kunt 
sparen en beleggen, meestal voor een aanvullend  
pensioen. Zo bouw je voordelig pensioen op, omdat  
je minder inkomstenbelasting betaalt en geen  
vermogensbelasting over je pensioen.

Zo werkt het
  Een deel van je inleg voor AOV Bouw gaat als  
schenkingen naar zieken. Heb je de gratis pensioen-
spaarrekening geopend, dan wordt jouw surplus  
(het saldo/de financiële buffer boven het bedrag  
van 2 maanden inleg) hier automatisch maandelijks 
op gestort. 

  Op de pensioenrekening spaar je met 0,40% rente  
per jaar (let op: deze rente is variabel).

  Je kunt ook gratis overstappen naar een  
beleggingsrekening. 

Meer weten over pensioen opbouwen via AOV Bouw? 
Ga naar zelfstandigenbouw.nl/pensioen of bel of 
WhatsApp via 0348 439 000

Direct aanmelden  

https://www.zelfstandigenbouw.nl/aanmelden-aov/

