
Ondernemers-AOV
De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Informatie voor de ondernemer



Beste leden van de Koninklijke Metaalunie,

Als ondernemer houdt u er natuurlijk van om initiatieven te 
nemen en het beste uit uzelf en uw onderneming te halen. 
Maar ondernemen is ook bewust en weloverwogen risico’s 
nemen. Of het nu gaat om investeren of verzekeren.

Sommige risico’s kunt u prima zelf dragen. Maar andere 
zijn te groot om ze onverzekerd te laten. Als u bijvoorbeeld 
door langdurige ziekte of een ongeval niet meer kunt 
werken, kan dat grote gevolgen hebben. Voor uzelf, maar 
ook voor uw onderneming. We helpen u graag om deze 
risico’s te beperken. 

Daarom bieden wij u in samenwerking met 
De Goudse de Ondernemers-AOV. Die biedt naast 
financiële zekerheid ook doelgerichte ondersteuning 
op het gebied van preventie en re-integratie. 

Mevas weet goed de weg binnen De Goudse en biedt u 
persoonlijke begeleiding. Daarbij hebben we een exclusief 
contract afgesloten, waardoor we u een gunstige premie 
kunnen bieden. Kortom, we bieden u een goede verzekering 
tegen een scherp tarief, met persoonlijke begeleiding, bij 
een eersteklas verzekeraar: De Goudse Verzekeringen.

Hans Veenswijk
Algemeen directeur Mevas
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‘Ik voel me goed, waarom preventie?’
‘Met mijn gezondheid is niets mis. Maar toen ik het 
aanbod van De Persoonlijke Gezondheidscheck kreeg, 
ben ik wel gaan nadenken. Weet ik zeker dat er niets 
mis is als ik nu geen klachten heb? Ik ben het kompas 
toch gaan invullen. Er werd een bloeddrukmeting 
aangeboden. Voor mijn hoge bloeddruk slik ik nu 
medicijnen. Tot voor kort had ik er geen idee van dat dit 
bij mij speelde.’
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Als ondernemer kunt u eigenlijk niet ziek zijn. Uw werk blijft 
liggen, u kunt uw afspraken niet nakomen, uw inkomsten 
lopen terug. Wellicht heeft u zelf de nodige middelen 
achter de hand. Maar is dit voldoende om uw uitgaven te 
bekostigen als u geen inkomen heeft uit uw onderneming?

Financiële zekerheid
Om u daartegen te beschermen, heeft De Goudse de 
Ondernemers-AOV ontwikkeld. Een verzekering die bij 
arbeidsongeschiktheid financiële zekerheid biedt. U weet 
vooraf exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk 
arbeids ongeschikt heids percentage. Zodat belangrijke 
zaken, zoals het betalen van uw hypotheek, de studie van 
uw kinderen of uw verzekeringen, als het er op aankomt, 
gewoon doorlopen.

Extra dienstverlening
De Ondernemers-AOV biedt u ook professionele dienst-
verlening om u te helpen snel weer aan de slag te gaan. 
En het helpt u bovendien om te voorkomen dat u 
arbeids ongeschikt wordt. Met preventieve diensten. 
De Ondernemers-AOV biedt u dus vanaf de allereerste dag 
de juiste hulp.

Voor leden van de Metaalunie
De Ondernemers-AOV is er speciaal voor leden van 
de Koninklijke Metaalunie. Of u nu starter, directeur-
grootaandeel houder, zelfstandige met of zonder personeel 
of beoefenaar van een vrij beroep bent.

Wat is de Ondernemers-AOV?

Ondernemers-AOV 5



6



De Ondernemers-AOV van De Goudse biedt u bij arbeids-
ongeschiktheid een uitkering en hulp om weer aan 
het werk te gaan. Daarnaast helpt De Goudse u om 
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Ook biedt het u 
jaarlijks de mogelijkheid om uw verzekering aan te passen 
aan veranderingen in uw zakelijke of persoonlijke situatie. 

Wat verstaat De Goudse onder 
arbeidsongeschiktheid?
U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of een 
ongeval uw werk niet meer (volledig) kunt doen. In het 
eerste jaar wordt bekeken wat u in uw eigen beroep 
niet meer kunt doen. Vanaf het tweede jaar wordt er 
bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid rekening 
gehouden met de mogelijkheid van taakverschuiving 
binnen het eigen bedrijf. Er is altijd sprake van 
beroepsarbeidsongeschiktheid.

Een medisch adviseur en arbeidsdeskundige bekijken 
uw situatie en adviseren De Goudse over uw gezond-
heids toestand, de invloed daarvan op uw werk en 
welke werkzaamheden u wel en niet kunt verrichten. 
Aan de hand hiervan wordt bepaald of er sprake is 
van arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate. 
Uw arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een 
arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?
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Mevas-korting
Als lid van Mevas krijgt u de eerste drie jaar een korting op 
de premie: 20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar 
en 5% in het derde jaar.

Hiernaast zijn er nog extra kortingen van toepassing. Uw 
verzekeringsadviseur bij Mevas zal u graag informeren.
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Wat doet De Goudse voor u bij 
arbeidsongeschiktheid?
Als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een 
uitkering. De hoogte daarvan hangt af van het bedrag dat u 
heeft verzekerd en uw arbeidsongeschiktheidspercentage. 
Daarnaast wordt u ondersteund om zo snel mogelijk aan 
het werk te gaan.

Financiële zekerheid
U kunt tot 80% verzekeren van het bruto jaarinkomen dat 
u verdient met uw onderneming. Het minimale bedrag dat 
u kunt verzekeren is € 10.000,-. Het maximale bedrag is 
€ 80.000,-. U krijgt een uitkering zolang u minimaal 25% 
arbeidsongeschikt bent. In de tabel hieronder leest u welk 
percentage van uw verzekerde bedrag u ontvangt bij elk 
arbeidsongeschiktheidspercentage. Uw uitkering wordt per 
maand uitbetaald.

Arbeidsongeschiktheids-

percentage

Uitkeringspercentage

25 tot 35% 30%

35 tot 45% 40%

45 tot 55% 50%

55 tot 65% 60%

65 tot 80% 75%

80 tot 100% 100%
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Uw eigen risico
De meeste ondernemers hebben zelf de nodige middelen 
achter de hand om een kortdurend verlies aan inkomen op 
te vangen. Daarom gaat uw uitkering niet direct in. 

U bepaalt zelf hoe lang het duurt voordat deze ingaat. 
U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn van 30, 60, 90, 
365 of 730 dagen. Hoe langer deze termijn, hoe lager uw 
premie. De uitkering gaat in als u na afloop van de gekozen 
eigenrisicotermijn nog steeds arbeidsongeschikt bent.

Voorbeeldberekening 
Stel: uw verzekerde bedrag is € 50.000,- en u bent 50% 
arbeidsongeschikt gedurende 183 dagen. U heeft een 
eigenrisicotermijn gekozen van 30 dagen. Dan krijgt u de 
volgende bruto uitkering: € 50.000,-/ 365  € 136,99 per dag. 
Percentage arbeidsongeschiktheid 50% x € 136,99 = € 68,49 
per dag. Duur arbeidsongeschiktheid van 183 dagen - Eigen 
risico van 30 dagen = 153 dagen. 153 x € 68,49 = € 10.479,- 
Bruto uitkering.

Duur uitkering
Uw uitkering stopt als u minder dan 25% arbeidsongeschikt 
bent of op de vooraf door u gekozen leeftijd. De eind leef-
tijden waarvoor u kunt kiezen zijn 55 t/m 67 jaar.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt raakt, betaalt u geen premie voor 
het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 
De premievrijstelling gaat één jaar na het vaststellen van 
uw arbeidsongeschiktheid in.
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Uw verzekering blijft 
bij u passen
Alle onderdelen jaarlijks aanpasbaar
U mag alle onderdelen van uw verzekering jaarlijks 
aanpassen. U kunt het verzekerde bedrag ieder jaar 
verlagen. U kunt het verzekerde bedrag ook ieder jaar 
verhogen met maximaal 10%, zonder medische informatie 
te verstrekken. Dit kunt u doen als u jonger bent dan 55 jaar 
en het afgelopen half jaar niet arbeidsongeschikt bent 
geweest. Vanaf het moment dat de aanpassing van uw 
verzekering ingaat, betaalt u een andere premie.
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Voorlopige dekking
In het overgrote deel van de gevallen kan De Goudse een 
online aanvraag onmiddellijk accepteren. Of De Goudse 
u verzekert hangt onder andere af van uw gezondheid. 
Het is mogelijk dat uw aanvraag aanleiding geeft tot 
verder onderzoek om vast te stellen of u verzekerd 
kunt worden. In de tussentijd bent u wel verzekerd voor 
arbeidsongeschiktheid door een ongeval, maar niet door 
ziekte. Deze tijdelijke dekking houdt op wanneer uw 
verzekering ingaat of wanneer u hoort dat u niet verzekerd 
kunt worden. De voorlopige dekking duurt maximaal 
drie maanden. 

Overlijden
Als u overlijdt op het moment dat u van De Goudse een 
uit kering ontvangt, krijgen uw nabestaanden nog één 
maand een uitkering.

Inloopdekking
De verzekering biedt dekking voor arbeidsongeschiktheid 
die is ontstaan vóór de ingangsdatum van de 
verzekering. De verzekerde moet op het moment van 
het indienen van de aanvraag verzekerd zijn op een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers 
bij een andere, ‘oude’ verzekeraar. Deze dekking gaat 
in op de datum dat de Mevas Ondernemers-AOV is 
geaccepteerd en eindigt op de datum van de beëindiging 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de ‘oude’  
verzekeraar. 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
– De inloopdekking geldt maximaal drie maanden.
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– Er wordt dekking verleend overeenkomstig de voor-
waarden van de verzekering die bij ons is aangevraagd 
en geaccepteerd tenzij hiervan afgeweken wordt.

– Bij arbeidsongeschiktheid die ontstaat tijdens 
de periode van de inloopdekking wordt geen 
eigenrisicotermijn toegepast.

– Bij een uitkering op basis van de inloopdekking wordt 
uitgegaan van het verzekerde bedrag van de ‘oude’  
verzekering of van het verzekerde bedrag van de 
aangevraagde Ondernemers-AOV als dit lager is.

– U verstrekt ons een kopie van de polis bij de ‘oude’ 
verzekeraar.

– Wij verstrekken geen uitkering als er op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van de ‘oude’ 
verzekeraar recht op uitkering bestaat. 

Einde verzekering tijdens arbeidsongeschiktheid
Ontvangt u een uitkering en gaat uw bedrijf failliet als 
gevolg van uw arbeidsongeschiktheid? Dan eindigt uw 
verzekering, maar blijft u uw uitkering gewoon ontvangen. 
U hoeft dan geen premie meer te betalen. 

Hulp om weer aan het werk te gaan 
Naast financiële zekerheid biedt De Goudse u persoonlijke 
hulp om zo snel mogelijk weer te gaan werken. Ook als u 
minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. Samen met 
u wordt bekeken welke maatregelen en ondersteuning voor 
u het beste werken. Bijvoorbeeld een werkplekaanpassing 
of een omscholing. Waar mogelijk wordt bijgedragen in de 
kosten. In ieder geval kan De Goudse u altijd helpen aan 
goede en betrouwbare hulpverleners.
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Hulp om arbeidsongeschiktheid te voorkomen 
Ook als u aan het werk bent, heeft u veel aan de 
Ondernemers-AOV. De Goudse helpt u namelijk op diverse 
manieren om arbeidsongeschiktheid te voorkomen met 
preventieve diensten. Deze worden uitgevoerd door 
onafhankelijke dienstverleners die hebben bewezen dat 
het voorkomen van arbeids ongeschiktheid deels door uzelf 
is te beïnvloeden.
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De Persoonlijke Gezondheidscheck 
Ieder jaar bieden wij u kosteloos De Persoonlijke 
Gezondheidscheck aan. Hiermee maakt u uw persoonlijke 
Gezondheidsrapport. Het bestaat uit een online 
vragenlijst over uw leefstijl en gezondheid, gecombineerd 
met medische metingen. Daarna ontvangt u een 
Gezondheidsrapport, waarin u praktische adviezen 
ontvangt om uw gezondheid en leefstijl te verbeteren. 
Ook wordt u doorverwezen naar websites, organisaties of 
hulpverleners die u kunnen helpen. 
 
Maar in sommige gevallen biedt gespecialiseerde 
dienstverlening uitkomst. De Persoonlijke 
Gezondheidscheck heeft al veel mensen geholpen om 
vroegtijdig een risico te herkennen, zoals een hoge 
bloeddruk of burn-out, en tijdig maatregelen te nemen. 

Persoonlijke coaching 
Eén derde van alle arbeidsongeschiktheidsgevallen 
ontstaat wanneer de mentale druk toeneemt. Bijvoorbeeld 
als gevolg van ingrijpende veranderingen in de zakelijke of 
privésfeer, zoals een echtscheiding of een conflict met een 
zakelijke partner. Als u hier tijdig aandacht aan besteedt, is 
de kans dat u kunt blijven werken aanmerkelijk groter. 

De Ondernemers-AOV ondersteunt u met personal 
coaching, omdat dit bijdraagt aan uw werkplezier, uw 
effectiviteit en de continuïteit van uw bedrijf. Als u hier 
behoefte aan hebt, belt u voor coaching. U krijgt dan een 
intakegesprek waarna gemiddeld vijf coachingsgesprekken 
volgen. Ook uw gezinsleden kunnen gebruikmaken van 
deze dienstverlening.
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Er zijn gevallen waarin De Goudse niet uitkeert. Als u 
minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen 
uitkering. U krijgt ook geen uitkering tijdens de periode van 
het eigen risico. In beide situaties ondersteunt De Goudse 
u wel om weer (volledig) te gaan werken. 

In sommige situaties is er geen dekking. Bijvoorbeeld als u 
de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of 
als u een ongeluk krijgt terwijl u onder invloed van alcohol 
of drugs bent. U leest er meer over in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?
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Uw premie is afhankelijk van uw beroep en werkzaam-
heden én van uw keuze voor de dekkings elementen. 
Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze. 
Mevas heeft een exclusief contract afgesloten, waardoor de 
premie gunstig is. 

Geen premie betalen
– De laatste twaalf maanden voordat u de eindleeftijd 

bereikt, betaalt u geen premie meer. U blijft in deze 
periode toch gewoon verzekerd.

– U betaalt bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer 
voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

Wat kost het?
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Hoe komt uw 
verzekering tot 
stand?
Samen met uw adviseur van Mevas bepaalt u hoe uw 
verzekering er precies uit komt te zien. Wij nemen hierbij 
telefonisch een medische vragenlijst met u door. Bent u 
50 jaar of ouder, dan volgt er een aanvullende medische 
keuring.

U kunt de Ondernemers-AOV sluiten vanaf 18 tot en 
met 59 jaar.

Gegevens jaarinkomen 
Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw verzekerde 
bedrag aansluit bij uw jaarinkomen en uw behoefte aan 
financiële zekerheid. Het verzekerde bedrag mag niet hoger 
zijn dan 80% van uw jaarinkomen. Het maximale bedrag 
is € 80.000,-. Boven een verzekerd bedrag van € 40.000,- 
beoordeelt De Goudse altijd of dit bedrag past bij uw 
inkomen. Bij een lager verzekerd bedrag hoeft u meestal 
geen financiële gegevens aan te leveren, tenzij u hiervoor 
via een steekproef wordt geselecteerd.

Contracttermijn
Uw Ondernemers-AOV heeft een eerste contracttermijn 
van drie jaar. Na de eerste contracttermijn is uw 
Ondernemers-AOV dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van een maand.
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Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u de 
verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens 
over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over 
de verzekering? Of een advies over de beste keuze in uw 
situatie? Dan helpt uw verzekeringsadviseur van Mevas u 
graag verder.

Mevas B.V. Assurantiën voor de metaal is gevestigd  
in Alkmaar aan de Havingastraat 25.  
Het postadres is Postbus 8001, 1802 KA Alkmaar. 
Het webadres is www.mevas.nl.

Meer weten?
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Mevas
Op 1 januari 1995 is Mevas Assurantiën voor de metaal opgericht. 
Mevas behartigt als intermediair de belangen van leden van de 
Koninklijke Metaalunie op het gebied van schade-, zorg- en inkomens-
verzekeringen. De dienstverlening richt zich op de specifieke eisen die de 
branche Metaal en Techniek met zich meebrengt. 

Belangrijke pluspunten:
– Preventie: personal coaching en online gezondheidsscan
– AOV-waardemeter houdt verzekering up-to-date
– Altijd indexatie van de uitkering
– Dekking premievrijstelling arbeidsongeschiktheid standaard verzekerd
– Eerste contractstermijn 3 jaar
– Uitsluitend voor leden van de Koninklijke Metaalunie
– Uitsluitend aangeboden door Mevas
– Specifieke kortingsafspraken


