
Regel uw verzekering via 
het Zelfstandigen-pakket van 
de OnderhoudNL Verzekeringsdienst

Wilt u het Zelfstandigen-pakket afsluiten? 
Neem dan contact op met OnderhoudNL Verzekeringsdienst: 
Telefoon 030 254 91 92 of via info@onderhoudnlverzekeringsdienst.nl

In het bedrijfsmatige pakket zijn voor een premie  
van € 59,50 per maand exclusief assurantiebelasting (21%)  
de navolgende verzekeringen opgenomen (toelichting z.o.z.):

• Aansprakelijkheidsverzekering
• Inventaris/goederenverzekering 
• Rechtsbijstandverzekering
• Eigen vervoerverzekering 

Specifiek voor Zelfstandigen 
bieden wij als OnderhoudNL Verzekeringsdienst een pakketpolis voor uw zakelijke verzekeringen.

Voordeel van het afsluiten van de Zelfstandigen-pakketpolis is dat al uw verzekeringen zijn ondergebracht in 1 pakket, 
waarvoor u maandelijks een aantrekkelijke premie betaalt. U heeft verder geen omkijken meer naar deze verzekeringen.

Om het pakket te kunnen afsluiten dient u  
aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. u bent of wordt lid van OnderhoudNL 
2. u werkt zonder personeel, maar u mag op jaarbasis  
 wel gebruik maken van maximaal 5 hulpkrachten
3. u heeft een eenmanszaak
4. u werkt in Nederland (desgewenst kan het dekkingsgebied worden  

 uitgebreid met België en Duitsland)

5.  uw jaaromzet excl. btw bedraagt maximaal €250.000,-

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunnen wij natuurlijk maatwerk leveren.

Ook kunnen wij voor u op aantrekkelijke 
voorwaarden een arbeidsongeschiktheids-
verzekering verzorgen met een zeer scherpe  
premiestelling (toelichting z.o.z.) 
Het pakket kunt u verder tegen extra premie 
uitbreiden met bijvoorbeeld:

• bestelautoverzekering
•  milieuschadeverzekering
•  gebouwenverzekering
•  zorgverzekering
•  diverse privéverzekeringen

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.
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SPECIAAL VOOR ZELFSTANDIGEN: LAGE LASTEN,RUIME DEKKING

€ 59,50
per maand



Eigen vervoerverzekering:
Biedt dekking voor schade aan of diefstal van
gereedschappen uit de bestelauto.

• de dekking geldt 24/7
• diefstal is alleen verzekerd na braak aan de bestelauto
• geen diefstalbeveiliging vereist
• geen verhoogd eigen risico in geval van diefstal

Verzekerd bedrag:  € 10.000 (geen onderverzekering!)
Eigen risico: € 125 per gebeurtenis

Rechtsbijstandverzekering:
Biedt dekking in geval van juridische geschillen met bijvoorbeeld 
een leverancier, opdrachtgever of de overheid. Maar ook voor 
incassobijstand voor niet betaalde rekeningen.

Zorgverzekering:
Ook voor de zorgverzekering bieden wij een scherpe premie, waarin de collectiviteitskorting voor u als lid van OnderhoudNL is verwerkt.  
Op onze website www.onderhoudnlverzekeringsdienst.nl vindt u de zorgverzekeraars met hun producten en premies. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze verzekering kent, speciaal voor Zelfstandigen, een aantal 
specifieke kenmerken, zoals:
• verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor uw beroep 
 zoals in de polis omschreven
•   sommenverzekering
•   geen premietoeslag voor termijnbetaling
• u kunt tot uw 67-jarige leeftijd worden verzekerd, 
 mits u de AOV aanvraagt vóór uw 60-jarige leeftijd
• medische acceptatie in principe uitsluitend op basis van een   
 aanvraagformulier met gezondheidsverklaring. Een keuring   
 door een arts is alleen in zeer specifieke gevallen noodzakelijk
Desgewenst kan de AOV worden uitgebreid met 
een ongevallenverzekering.
 
Voorbeeld premie:
Schilder, leeftijd: 30 jaar. Verzekerd bedrag per jaar € 25.000. 
wachttijd 30 dagen. Eindleeftijd 67 jaar. Premie per maand 

€ 129 (brutopremie, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting).

Inventaris/goederenverzekering:
Biedt dekking voor schade aan of verlies van uw 
bedrijfsinventaris (gereedschappen) en goederen door 
onder andere brand of inbraak uit uw bedrijfsruimte.

• de dekking geldt ook als de spullen zich op uw
 huisadres of in uw garage of opslagloods
 bevinden (of maximaal 3 maanden ergens anders)
• huurdersbelangen (verbeteringen in de gehuurde 
 bedrijfsruimte) zijn tot € 2.000 meeverzekerd

Verzekerd bedrag: € 20.000 (geen onderverzekering!)
Eigen risico:  € 250 per gebeurtenis

Aansprakelijkheidsverzekering:
Biedt dekking voor letsel van derden of schade aan 
zaken van derden waarvoor u verantwoordelijk kunt 
worden gesteld.

• de dekking geldt voor maximaal € 5.000 ook voor
 schade aan gereedschappen van derden die u
 tijdelijk in gebruik heeft
 (uitgesloten blijven diefstal of vermissing)
• schade aan zaken van opdrachtgevers die u ter
 bewerking of behandeling zijn toevertrouwd is
 verzekerd voor maximaal € 50.000

Verzekerd bedrag:  € 2.500.000 per aanspraak
Eigen risico’s:
• € 250 per aanspraak in geval van zaakschade
• € 500 per aanspraak in geval van schade aan 
 geleend of gehuurd gereedschap
• € 2.500 per aanspraak in geval van 
 brandgevaarlijke werkzaamheden

Toelichting op een aantal verzekeringen

Bestelautoverzekering:
De premie van uw bestelauto is afhankelijk van de regio waar 
u bent gevestigd, het gewicht, de catalogusprijs en uiteraard de 
omvang van de door u gewenste dekking. Hoe dan ook, indien 
de verzekering van uw bestelauto aan de pakketpolis wordt 
gekoppeld ontvangt u als beloning altijd 2 extra treden op 
de bonus/malus-ladder.


