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de amersfoortse 
maakt ondernemen 
een stuk relaxter
Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en uw 
medewerkers  zo gezond mogelijk houden. En aan het geregel rondom 
arbeidsongeschiktheid,  ziekte en pensioen wilt u zo weinig mogelijk tijd kwijt 
zijn. Daarom biedt De Amersfoortse, De Inkomensverzekeraar voor onder nemers, 
u inkomenszekerheid: voor nu en voor later, voor uzelf en voor uw medewerkers. 
En nemen we u zoveel mogelijk werk uit hoofd en handen. Dat doen we in 
samen werking met verzekeringsadviseurs. Want zij kunnen u goed adviseren  
en een hoop regelwerk kunt u aan hen overlaten. En zo maakt De Amersfoortse 
ondernemen een stuk relaxter. 
 
Wilt u meer weten over De Amersfoortse, kijk dan op www.amersfoortse.nl
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mkB ColleCtief Ziektekosten aPP/ZvC
Maandpremies basisverzekeringen

Eigen risico Maandpremie Uitgebreid Maandpremie Optimaal

3 220,- 3 99,90 3 101,25 

3 320,- 3 96,15 3 97,50 

3 420,- 3 93,65 3 95,00 

3 520,- 3 89,48 3 90,83 

3 620,- 3 84,90 3 86,25 

3 720,- 3 79,90 3 81,25 

•  De overheid heeft een verplicht eigen risico van € 220,- vastgesteld. Daarnaast is er een vrijwillig eigen risico waarmee 
 u de premie kunt verlagen. In het bovenstaande overzicht is het verplichte eigen risico al meegenomen.
•  De eigen-risicobedragen gelden per verzekerde vanaf 18 jaar. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico.
•  Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering.

Maandpremies aanvullende verzekeringen  (exclusief tandartskosten)
Aanvullende verzekering Maandpremie APP/ZVC

Aanvulling Jongeren* 3 8,46

Aanvulling Budget 3 8,37

Aanvulling Basis 3 16,79

Aanvulling Uitgebreid 3 28,03

Aanvulling Optimaal 3 55,81

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op het meest uitgebreide aanvullende pakket van de ouder(s).
* Deze aanvullende verzekering is alleen af te sluiten voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 31 jaar. 

Maandpremies aanvullende verzekeringen  (inclusief tandartskosten)
Aanvullende verzekering Maandpremie APP/ZVC

Aanvulling TotaalZorg 3 14,42

Aanvulling TotaalZorg Extra 3 22,46

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op het meest uitgebreide aanvullende pakket van de ouder(s).

Maandpremies tandartsverzekeringen
Aanvullende tandartsverzekering Maandpremie APP/ZVC

Tandarts Jongeren met vergoeding tot € 450,-*  3 8,59  

Tandarts Basis met vergoeding tot € 250,- 3 12,48

Tandarts Uitgebreid met vergoeding tot € 750,- 3 26,82

Tandarts Optimaal met vergoeding tot € 1.500,- 3 32,32

•  De tandartsverzekering is af te sluiten vanaf de 18-jarige leeftijd. Voor kinderen tot 18 jaar volstaat de tandarts-
dekking in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

•  De tandartsverzekeringen kunnen niet afgesloten worden in combinatie met de Aanvulling TotaalZorg en de 
Aanvulling TotaalZorg Extra.

*  Deze tandartsverzekering is alleen af te sluiten voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 31 jaar.
 
Maandpremie Comfort Module

Aanvullende module Maandpremie APP/ZVC

Comfort Module    3 18,48

De Comfort Module is af te sluiten vanaf de 18-jarige leeftijd.

Maandpremie Werkgevers Module
Aanvullende module Maandpremie APP/ZVC

Werkgevers Module    3 8,58

De Werkgevers Module is af te sluiten vanaf de 18-jarige leeftijd.
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Indien de werkgever de Werkgevers Module afsluit, gelden onderstaande premies voor de medewerkers:

Aanvullende verzekering 
exclusief fysiotherapie en psychologie 

Maandpremie APP/ZVC

Aanvulling Jongeren*    3 4,53  

Aanvulling Budget    3 4,61  

Aanvulling Basis 3 11,70

Aanvulling Uitgebreid 3 19,63

Aanvulling Optimaal 3 47,26

Voor de eventuele gezinsleden van de medewerkers gelden de reguliere maandpremies van de aanvullende verzekeringen.
* Deze aanvullende verzekering is alleen af te sluiten voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 31 jaar.

Indien de werkgever de Werkgevers Module afsluit, gelden onderstaande premies voor de medewerkers:

Aanvullende verzekering 
exclusief fysiotherapie en psychologie 

Maandpremie APP/ZVC

Aanvulling TotaalZorg    3 10,66

Aanvulling TotaalZorg Extra 3 18,04  

Voor de eventuele gezinsleden van de medewerkers gelden de reguliere maandpremies van de aanvullende verzekeringen. 

•  De maandpremie APP/ZVC geldt als de werkgever een Amersfoortse PersoneelsPlan of ZiektekostenVerzuimCombi 
heeft afgesloten.  

•  Voor alle ziektekostenverzekeringen geldt bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar een korting van respectievelijk 
0,5%, 1% en 3% op de maandpremie. 





De Amersfoortse Verzekeringen
Stadsring 15
Postbus 42
3800 AA Amersfoort

T (033) 464 29 11
E info@amersfoortse.nl
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