Zo werkt het als je tijdelijk niet werkt via je intermediair
Omschrijving

Berekening

Bedrag

Ingelegd

3 x 160 x € 1,50

Uitvoeringskosten

3 x € 25

€ 720
€ 75

Uitkering aan zieke deelnemers (gemiddeld)

3 x € 75

€ 225

Jouw saldo

€ 720 - € 75 - € 225

€ 420

Stel: Je wordt na deze periode van 3 maanden deelname ziek.
Tijdens de wachttijd 2 maanden is je situatie als volgt:
Omschrijving

Berekening

Een AOV voor
anderhalve euro

Bedrag

Je hoeft geen inleg te betalen

€0

Uitvoeringskosten tijdens wachttijd

2 x € 25

€ 50

Uitkering aan zieke deelnemers (gemiddeld)

2 x € 75

€ 150

Jouw saldo

€ 420 - € 50 - € 150

€ 220

Na de wachttijd bedraagt je netto-uitkering € 2.000 per maand.
Hiervan houden wij € 25 per maand in aan uitvoeringskosten.

Toelichting Tabel

Eerlijk en
betaalbaar

De uitkering van € 2.000 per maand is mogelijk doordat je samen met andere
zelfstandigen in de bouw een groep vorm die elkaar helpt bij tijdelijke uitval.
Al 3.500 zelfstandigen doen mee.
Alle deelnemers betalen naar rato mee aan de uitkering voor de zieken. Gemiddeld is dit
€ 75 per maand. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op je persoonlijke saldo.
Met het saldo dat overblijft bouw je je financiële buffer op.

Meer weten over of direct deelnemen? Ga naar
aovbouw.nl/intermediair of bel Bouw-Klik op 071 - 207 32 60.
Mailen mag ook: info@bouw-klik.nl

Bouw-Klik en Zelfstandigen Bouw
hebben de handen ineengeslagen

aovbouw.nl/intermediair
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Voor slechts € 1,50 per uur ben je verzekerd
van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Met AOV Bouw helpen zelfstandigen in de bouw elkaar bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Daar komt geen verzekeraar aan te pas. Voor een gering
bedrag ben je zo verzekerd van een inkomen van maar liefst € 2.000 euro netto
per maand mocht je onverhoopt arbeidsongeschikt raken.

Doe mee
Meedoen is heel simpel. Geef aan
Bouw-Klik door dat je mee wilt doen en
zij regelen de rest.

Ben ik ook verzekerd als ik
niet werk?
De ene maand werk je meer uren via
jouw intermediair dan de andere maand.
Soms werk je een maand of zelfs meerdere
maanden niet via jouw intermediair.
Daar houden we rekening mee.
Hoe werkt dat dan? Dat zit zo:

Hoe werkt het?
Bouw-Klik houdt € 1,50 per gewerkt uur in op jouw uurtarief.
Word je ziek dan ontvang je een uitkering van € 2.000 netto per maand.
En dat maar liefst twee jaar lang.
De eerste twee maanden van arbeidsongeschiktheid zijn eigen risico.
	De kosten van AOV Bouw zijn ca. € 100 per maand (afhankelijk van hoeveel
mensen een uitkering ontvangen) inclusief uitvoeringskosten.
	Alles wat per maand meer is ingehouden dan de kosten blijft van jou. Daarmee
bouw je een financiële buffer op.
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Uitgangspunt
is dat je recht hebt op een uitkering als je een positief saldo hebt.
Een positief saldo heb je als je meer hebt ingelegd dan dat er is betaald aan zieke
deelnemers en aan uitvoeringskosten.
Als je 3 maanden 160 uur in een maand werkt, leg je € 720 in.
Gemiddeld per maand wordt er van jouw saldo € 75 aan zieke deelnemers
betaald.
Daarnaast wordt € 25 per maand aan uitvoeringskosten van je saldo ingehouden.
Dat is samen € 100 per maand.
Over een periode van 3 maanden is dat € 300.
Blijft over een positief saldo van € 420.
Als je ziek wordt leg je niets in. Tijdens jouw wachttijd van 2 maanden
betaal je € 200 aan zieke deelnemers en uitvoeringskosten.
Je houdt een positief saldo over van € 220 en hebt recht op een uitkering
van € 2.000 bij ziekte.
Van jouw uitkering houden we € 25 per maand in aan uitvoeringskosten.
Op de achterzijde vind je een overzicht van de kosten in een tabel.
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