
Loonwerkers AOV
Inkomensbescherming voor ondernemers in 
de loon- en grondverzetsector



Wat maakt de Loonwerkers AOV 
zo uniek?
• De Loonwerkers AOV kent geen inkomenstoets 

bij schade als u periodiek de inkomensgegevens 

opstuurt. 

• Een aantrekkelijke aanvangskorting in de eerste 

drie jaar op de AOV premie: 30% korting in het 

eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het 

derde jaar.

• Bij Loonwerkers AOV kunt u zich verzekeren tot 

een eindleeftijd van 67 jaar in plaats van 60 jaar. 

• Bij het vaststellen van de mate van 

arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar het 

door u verzekerde beroep. 

• Geen opslag voor betaling in termijnen. 

• Gratis preventieve en arbeidsdeskundige hulp en 

ondersteuning bij re-integratie. 

• Elk jaar kan gebruik gemaakt worden van het 

optierecht tot 5 jaar voor het bereiken van de 

gekozen eindleeftijd. Hierbij kunt u uw verzekerde 

bedragen met maximaal 10% verhogen of verlagen 

zonder uitgebreide medische waarborgen.

• Mogelijkheid om aanvullende ongevallendekking af 

te sluiten.

Continuïteit in bedrijfsvoering 
goed geregeld
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering bent 

u verzekerd tegen inkomensverlies en kan uw 

bedrijfsvoering doorgaan. Het bedrag waar u voor 

verzekerd wilt zijn, bepaalt u zelf. Zo kunt u ervoor 

zorgen dat u altijd de vaste maandlasten kunt 

betalen.

Snel inzetbaar en vakkundig
Boval is een onafhankelijke brancheconsultant op het 

gebied van advisering en financiële dienstverlening. 

Boval is meer dan 50 jaar een begrip en vanuit 

haar geschiedenis gericht op de agrarische loon- en 

grondverzetsector, de grond-, weg- en waterbouw, 

de transportsector en op- en overslagbedrijven. Boval 

geeft een deskundig advies. En dat hebben al veel van 

onze klanten naar volle tevredenheid mogen ervaren.

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.

Ook bij arbeidsongeschiktheid moet het werk doorgaan 
en uw inkomen gelijk blijven. Dat vraagt om een passende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Boval heeft daarom 
een unieke verzekering ontwikkeld, namelijk de Loonwerkers 
AOV. Met de Loonwerkers AOV regelt u financiële zekerheid bij 
arbeidsongeschiktheid, zodat u inkomensverlies voorkomt en uw 
bedrijfsvoering continueert. 

Met de Loonwerkers AOV kunt u zich als ondernemer verzekeren voor de financiële risico’s van arbeids-

ongeschiktheid, maar hoe kunt u uw personeel daarvoor verzekeren? Voor uw medewerkers bieden wij het 

Inkomenspakket. Eén pakket die alle kennis combineert en volledig op uw situatie is afstemd: verzuimverzekering en 

-begeleiding, preventie en re-integratie. Als expert in verzuimmanagement nemen wij uw zorg uit handen.

Verzeker ook uw werknemers
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