
Leven zoals jij wilt 

Je kunt niet meer werken, bijvoorbeeld omdat je ziek bent of een ongeluk hebt        
gehad. Dan heb je toch inkomen nodig om te leven zoals jij wilt. Daar heb je een      
AOV voor.  Ook als je helemaal nooit meer aan de slag kunt.  

Maar je hebt daarbij ook professionele, persoonlijke hulp nodig. Wie helpt jou als je 
arbeidsongeschikt wordt? Wie geeft jou advies op de lange termijn? En wie onderhoud 
je AOV?  Wij helpen je en met de AOV Monitor houden we een vinger aan de pols.  

Arbeidsongeschikt. En dan? 

Je bent kwetsbaars en wilt je focussen op herstel of 
de verdere inrichting van je leven. Juist dan heb je 
hulp nodig: 

• Wij verzorgen de eerste opvang, geven uitleg over 
de procedure en informeren jouw verzekeraar.  

• Wij geven re-integratiebegeleiding en coaching. 

• Wij zijn sparringpartner voor je gesprekken met 
een arbeidsdeskundige, keurend arts enzovoort.  

• Wij staan je bij als er conflicten dreigen of          
ontstaan en bij (externe) klachtenprocedures.  

• Wij controleren de schade-uitkeringen.  

Jouw adviseur staat samen met onze deskundigen 
klaar om je te helpen!  

Goed advies 

Een goed passende AOV is iets waar je regelmatig 
over moet nadenken. Gelukkig weten wij waar we 
het over hebben en kennen we jouw situatie. 

• Wil je een AOV (wijzigen)? Dan maken we een 
begroting, zodat je weet waar je aan toe bent. 

• Wij gaan op zoek naar de best passende AOV 
voor jou en regelen een offerte.   

• Wij begeleiden de aanvraag van een AOV en als 
je wilt het medische traject dat erbij hoort.  

• Wij gaan regelmatig met je in gesprek over jouw 
AOV. Past deze nog goed of zijn er wijzigingen 
geweest in je situatie.  

En als je AOV aangepast moet worden helpen we 
je natuurlijk zonder extra kosten.  

AOV Monitor 



De voorwaarden 

• De AOV Monitor is alleen van toepassing 
op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
die via Raadgevers Kuijkhoven zijn         
ondergebracht bij een verzekeraar of    
assuradeur. 

• De AOV Monitor gaat in op dezelfde datum 
als je arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) ingaat. Het serviceabonnement 
loopt voor onbepaalde tijd. 

• Wil je de AOV Monitor opzeggen, dan kan 
dat natuurlijk. Stuur ons in dat geval een 
kort bericht per post of e-mail.  

Het is dan wel de bedoeling dat je de    
arbeidsongeschiktheidsverzekering die via 
ons kantoor loopt overzet naar een andere 
bemiddelaar. De AOV Monitor stopt op het 
moment dat de laatste arbeidsongeschikt-
heidsverzekering is beëindigd of overgezet. 
Eventueel vooruit betaald abonnementsgeld 
betalen wij naar evenredigheid terug. 

• Op de AOV Monitor zijn naast deze voor-
waarden onze algemene voorwaarden van 
toepassing. Je kunt deze downloaden van 
onze website of kosteloos bij ons opvragen.  

 Wat zijn de kosten? 

De AOV Monitor kost € 412,50 per jaar en is btw-vrij. De kosten 
voor de AOV Monitor worden maandelijks automatisch van je 
rekening geïncasseerd.  
Op het opdrachtformulier geef je ons  hier toestemming voor.     
 

 

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl  

Bezoekadres 

Wilhelminalaan 1 

3732 GJ De Bilt 

030 252 54 00 

info@raadgevers.nl 

www.raadgevers.nl 

Onderhoud van je AOV 

Het belangrijkste is hulp bij arbeidsongeschikt-
heid. Maar er zijn ook nog andere taken die wij 
voor je uitvoeren. 

• Wij houden belangrijke data in de gaten, 
zoals de datum waarop je een herbeoorde-
ling kunt aanvragen.  

• Wij helpen je met het optierecht waarbij je 
periodiek het verzekerde bedrag mag verho-
gen zonder medische informatie te hoeven 
geven. 

• Wij regelen alle nodige wijzigingen van je 
AOV en controleren dit zorgvuldig.  

• We helpen je de juiste premie op tijd te beta-
len, zodat je  niet onverzekerd raakt. 

• En nog  veel meer. 

 Wij zijn er voor je, juist 
als je kwetsbaar bent 
en focust op herstel. 

Betalingstermijn  

Per maand € 34,38 

De tarieven gelden voor het jaar 2023 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens 
de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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