
Inkomenspakket
Uw verantwoordelijkheid, onze zorg



Verzuimmanagement voor de 
werkgever
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goed 

verzuimbeleid en heeft u de verplichting het loon van 

uw medewerkers door te betalen als zij ziek zijn. Het 

is daarom van belang dat u grip heeft op het verzuim 

van uw medewerkers. Onze dienstverlening kan door 

ons volledig afgestemd worden op de specifieke 

wensen van u en uw bedrijf. Daarom bestaat het 

Inkomenspakket uit verschillende onderdelen:

1. Arbodienstverlening (alleen in combinatie met 

een verzekering)

2. Verzuimverzekering

3. Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

4. Eigenrisicodragersverzekering WGA

Inkomenszekerheid voor uw 
personeel
Het verzekeren van een inkomen aan uw 

medewerkers is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. 

Met de volgende onderdelen biedt u die zekerheid: 

1. Verzuim Aanvulling

2. WIA 35 min

3. WGA Hiaat (Uitgebreid)

4. WIA Excedent  

U kunt de dekking individueel of verplicht aan al uw 

werknemers aanbieden. 

Voordelen:
• Met het Inkomenspakket combineert u alle kennis 

in één pakket: verzekeraar, arbodienst en het re-

integratiebedrijf.

• Wij bieden flexibiliteit en maatwerk.

• Door ons specialisme in omgaan met verzuim, 

WIA-aanvragen en eigenrisicodragerschap 

kunnen wij zorgen voor een geschikte en snelle 

schadeafwikkeling.

• Wij bieden een complete twee-, twaalf- en 

veertigjaarspropositie.

• Wij staan voor direct persoonlijk contact. U 

krijgt twee vaste aanspreekpunten: één voor het 

kortlopende verzuim en één voor het langlopende 

verzuim. Ongeacht de grootte van uw bedrijf.

Interesse?
Boval informeert u graag over de mogelijkheden en 

voordelen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, 

neem dan contact op met één van onze adviseurs via 

023 - 520 10 30 of ga naar www.boval.nl.

U wilt de risico’s en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid graag 
verzekeren. Goed verzuimmanagement helpt u daarbij. Hiermee 
heeft u een positieve invloed op het resultaat van uw bedrijf. 
Met ons Inkomenspakket bieden wij u naast een volledig op uw 
situatie afgestemd verzekeringspakket, een aanvullend palet aan 
dienstverlening: preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z 

automatiseert, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van re-integratiedossiers. Het inkomen van de 

zieke medewerker wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart.

Voel je verzekerd met Boval

Zadelmakerstraat 140
1991 JE Velserbroek

Postbus 2055
1990 AB Velserbroek

info@boval.nl
T 023 520 10 30

www.boval.nl


