
 
 

Welkom in ons XL netwerk ! 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in een verzekering voor de continuïteit van uw inkomen bij ziekte of een 

ongeval van Kendall Mason XL. Een goede keuze, veel mede-ondernemers zijn u voorgegaan. Ook zij kozen 

voor een verzekering met een scherpe premie met goede voorwaarden en service. 

 
Wij beheren arrangementen voor diverse branche-, beroeps- en netwerkverenigingen. Dankzij onze inside 
kennis en inkoopkracht realiseren wij meetbare besparingen voor onze relaties. 

Ons credo: bespaar niet op de voorwaarden, bespaar op de premie door slimmere inkoop! 

XL is een totaalconcept in het realiseren van  financiële zekerheid in combinatie met Bewust en Gezond 

Ondernemerschap. Geen standaard verzekering, maar een verzekering met diverse extra's! 
 

Als ondernemer, weet u waar u naar op zoek bent: "Inkomen continuïteit bij ziekte of een ongeval  met goede 

voorwaarden en een scherpe premie." 

 

Dit bieden wij u maar ons XL concept geeft u meer!  Met XL heeft u toegang tot een netwerk van 

dienstverleners die u kunnen helpen op het gebied van: 

• Bewust Ondernemen; 

• Bewust Financieel; 

• Bewust Gezond; 

• Bewust Ontspannen. 

 

Kik hier voor een overzicht van onze partners. 
 

Preventie, Interventie en Re-integratie 

Als zelfstandige professional is uw gezondheid zeer belangrijk om succesvol te kunnen ondernemen. Daarom 

bieden wij u een extra diensten. 

 

• Een onafhankelijk jaarlijks preventief medisch onderzoek. Dit onderzoek  is volledig onafhankelijk en 

vrijwillig. Ook heeft de uitslag geen invloed op de premie. Elke jaar weet u weer hoe uw gezond- , 

fitheid ervoor staat en uiteraard worden de resultaten alleen met u gedeeld en besproken; 

 

http://xlpartners.pagedemo.co/


 
 

 

• Uw eigen XL arbeidsdeskundige. Heeft uw bepaalde medische- of preventief gerichte vragen, dan is 

uw persoonlijk adviseur een laagdrempelige vraagbaak; 

• Als XL verzekerde kunt u gebruik maken van gecontracteerde specialistische zorgdienstverleners op 

het gebied van bijvoorbeeld psyche, het houdings- en bewegingsapparaat en voeding. Het raadplegen 

van deze specialisten heeft een positief preventief- of curatief effect. 
 

Extra financieel voordeel 

Standaard bieden veel verzekeraars, dat u het laatste jaar geen premie hoeft te betalen. Binnen XL is dit de 

laatste 2 jaar! U dient minimaal 15 jaar verzekerd te zijn geweest en geen beroep op uw ao-verzekering 

gedaante hebben.   
 

Extra zekerheid 

• Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan zal de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld moeten 

worden. Bent u het met deze vaststelling niet eens, dan heeft u als XL verzekerde recht op 

een gratis second opinion. 

• Deze second opinion is voor u als de verzekeraar bindend. 

• Bij het tussentijds verlagen van het verzekerde bedrag, stellen verzekeraars veelal vragen en dient u 

ook vaak via de accountant jaarcijfers te overleggen. Als XL verzekerde kunt u na overleg met onze 

adviseur tussentijds uw verzekerde bedrag verlagen. Geen verplichting tot aanleveren jaarcijfers; tijd- 

en dus kostenverlagend. 

 

Zoals u heeft kunnen ervaren, is ons XL label op diverse gebieden onderscheidend in de markt.  

 

Bent u op zoek naar betrouwbaarheid, continuïteit en op wilt u een goede prijs- kwaliteitsverhouding, dan is 

XL een juiste keuze.   
 

Uw persoonlijke berekening aanvragen:  Just click! 

 

https://www.aovxl.nl/premie-berekenen/

