
 

   

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Kendall Mason mail: info@kendallmason.nl tel: 035-8200999 

en vragen naar Philip. 

 

 

Als je het over financiële zekerheid hebt! 

Onafhankelijkheid en Zelfstandigheid is het grootste bezit van zelfstandige professionals. Het is belangrijk om 

te investeren in het veilig te stellen van dit grootste goed. Er zijn immers genoeg risico's die de continuïteit van 

zelfstandigheid flink kunnen bedreigen. 

Al ruim 16 jaar is Kendall Mason gespecialiseerd in het bieden van financiële zekerheid op het moment dat u 

dit nodig heeft. Wij bieden u een uniek samenspel van betrouwbaarheid, deskundigheid, continuïteit en 

collectieve inkoopkracht.  

XL is een totaalconcept in het realiseren van financiële zekerheid in combinatie met gezond en succesvol 

ondernemen. Bij ons geen standaard verzekering. U krijgt een ao-verzekering met veel extra’s en een 

gunstigere premie. 

• Klik hier voor informatie over onze onderscheidende voorwaarden; 

• Klik hier voor informatie over ons unieke XL netwerk. 
 

Misverstanden! 

Er zijn veel misverstanden over de ao-verzekering (lees onze blog) onder andere dat het duur zou zijn. Dit is 

onjuist. Daarnaast vergeten Zelfstandigen vaak dat de premies fiscaal progressief aftrekbaar zijn!  

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting 

schijf 1 Vanaf € 0 en < € 20.384 36,65% 

schijf 2 Vanaf € 20.384 en < € 33.994 38,10% 

schijf 3 Vanaf € 33.994 en < € 68.507 38,10% 

schijf 4 Vanaf € 68.507 51,75% 

 

 

 

 

 

mailto:info@kendallmason.nl
http://uwxlvoordelen.pagedemo.co/
http://xlpartners.pagedemo.co/
https://www.kendallmason.nl/magazine/misverstanden-over-de-aov.html
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Zelf sparen voor structureel continuïteit van inkomen is eigenlijk onmogelijk. 

Inkomen x70% x (67 – huidige lft) = Benodigd eigen vermogen. Echter wat doet u als uw vermogen op is?? 

Regelt u niks dan is de bijstand uw grootste vriend. 

In onderstaand berekeningen, laten wij u zien dat; 

• Investeren in het veilig stellen van uw inkomen bij ziekte of een ongeval verstandig is; 

• Dat de vergoeding hiervoor  best wel meevalt; 

• Dat u en uw gezin het waard zijn! 

3 berekening zien met elk 3 varianten op leeftijd. Wij laten u ook een Broodfonds variant zien! 

1: Uitganspunten van de verzekering 

Man/vrouw, Beroep kenniswerker, Verzekerd bedrag 30.000,-, Einddatum van de verzekering 67 jaar, Eigen 

risico 60 dagen, Uitkering op basis van beroepsarbeidsongeschikt en Indexatie op uitkering. Dit is belangrijk om 

inflatie te corrigeren. 

Berekening 1 : Leeftijd verzekerde 40 jaar. 

Premie 1e jaar € 146,21 

Premie 2e jaar € 166,20 

Premie 3e jaar € 186,19 

Premie vanaf 4e jaar gelijkblijvend tot 66 jaar € 206,18 

  
Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,75 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 6 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 20.000 

euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 540.000,- euro exclusief inflatie!   

Berekening 2 : Leeftijd verzekerde 45 jaar. 

Premie 1e jaar € 152,65 

Premie 2e jaar € 173,56 

Premie 3e jaar € 194,47 

Premie vanaf 4e jaar gelijkblijvend tot 66 jaar € 215,39 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,78 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 11 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 20.000 

euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 440.000,- euro exclusief inflatie!   

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

mailto:info@kendallmason.nl
https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/
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Berekening 3 : Leeftijd verzekerde 55 jaar. 

Premie 1e jaar € 159,39 

Premie 2e jaar € 181,26 

Premie 3e jaar € 203,14 

Premie vanaf 4e jaar gelijkblijvend tot 66 jaar € 225,02 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,82 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 16 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 20.000 

euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 240.000,- euro exclusief inflatie!   

 

2: Uitganspunten van de verzekering 

Man/vrouw, Beroep kenniswerker, Verzekerd bedrag 40.000,-, Einddatum van de verzekering 67 jaar, Eigen 

risico 90 dagen, Uitkering op basis van beroepsarbeidsongeschikt en Indexatie op uitkering. Dit is belangrijk om 

inflatie te corrigeren. 

Berekening 1 

Leeftijd verzekerde    40 jaar 

Premie 1e jaar € 150,92 per maand 

Premie2e jaar € 179,67 per maand 

Premie 3e jaar € 210,40 per maand 

Premie 4e jaar € 243,04 per maand 

Premie 5e jaar € 252,76 per maand 

Premie 6e jaar € 262,21 per maand 

Premie vanaf uw 45e jaar gelijkblijvend tot uw 66e jaar  € 274,27 per maand 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,63 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 14 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 25 tot 

30.000 euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 800.000,- euro exclusief inflatie!   

 

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

 

 

mailto:info@kendallmason.nl
https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/
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Berekening 2 

Leeftijd verzekerde    45 jaar 

Premie 1e jaar € 190,79 per maand 

Premie2e jaar € 217,16 per maand 

Premie 3e jaar € 243,53 per maand 

Premie vanaf 4e jaar gelijkblijvend tot uw 66e jaar  € 269,89 per maand 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,80 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 13 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 25 tot 

30.000 euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 660.000,- euro exclusief inflatie!   

 

Berekening 3 

Leeftijd verzekerde    55 jaar 

Premie 1e jaar € 197,41 per maand 

Premie2e jaar € 224,72 per maand 

Premie 3e jaar € 252,03 per maand 

Premie vanaf 4e jaar gelijkblijvend tot uw 66e jaar  € 279,34 per maand 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,82 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 1 euro en 16 cent!  

Wat kost zelf sparen? In bovenstaand voorbeeld kost elk jaar dat u van uw spaargeld wilt overbruggen 25 tot 

30.000 euro per jaar! Benodigd spaargeld over de looptijd circa 360.000,- euro exclusief inflatie!   

 

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kendallmason.nl
https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/
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3: Uitganspunten van de verzekering (Broodfondsvariant) 

Man/vrouw, Beroep kenniswerker, Verzekerd bedrag 40.000,-, Einddatum van de verzekering 67 jaar, Eigen 

risico 60 dagen, Uitkering op basis van beroepsarbeidsongeschikt en een uitkeringsduur van maximaal 2 jaar.  

Deze verzekering komt dus overeen met het Broodfonds, echter de dekking veel uitgebreider: 

• Objectieve vaststelling arbeidsongeschiktheid; 

• U hoeft u medische status niet te delen met andere ondernemers; 

• Kosten i.v.m. revalidatie of omscholing zijn verzekerd. Dit is belangrijk want u wilt niet ziek blijven. De 

kosten die nodig zijn om u weer terug in het arbeidsproces te krijgen kunnen al snel oplopen tot 

enkele duizenden euro’s  

Binnen het Broodfonds worden de kosten van uw revalidatie niet gedragen door de overige deelnemers. Deze 

kosten komen dus voor de volle 100% ten laste van uzelf. 

 

Berekening 1 : Leeftijd verzekerde 40 jaar. 

Premie 1e jaar € 42,65 

Premie 2e jaar € 49,08 

Premie 3e jaar € 55,85 

Premie 4e jaar € 62,97 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,22 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 0,32 euro cent!  

 

Berekening 2 : Leeftijd verzekerde 45 jaar. 

Premie 1e jaar € 48,35 

Premie 2e jaar € 55,80 

Premie 3e jaar € 63,66 

Premie 4e jaar € 71,93 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,25 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 0,38 euro cent!  

 

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

 

mailto:info@kendallmason.nl
https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/
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Berekening 3 : Leeftijd verzekerde 55 jaar. 

Premie 1e jaar € 62,72 

Premie 2e jaar € 72,72 

Premie 3e jaar € 83,24 

Premie 4e jaar € 94,34 
 

Bovenstaande premies zijn volledig fiscaal te verrekenen! Uw daadwerkelijk premie het eerste jaar is netto 

slechts 0,32 euro cent bij 30 declarabele uren per week! Uw maximale premie is slechts 0,49 euro cent!  

 

 

 

Investeren in het veilig stellen van uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid is voor elke zelfstandige 

professional belangrijk. Regel het snel, vertrouwd en deskundig bij Kendall Mason. 

 

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

mailto:info@kendallmason.nl
https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/

