
Zeker van je Zaak
Met de garantie van Zorg&Co



Heb jij dit al geregeld ondernemer?

Als zelfstandige zorgprofessional ben je continu 

bezig met het zorgen voor anderen. Maar zorg je 

ook goed voor jezelf? Ook jij als zorg zzp’er kunt 

ziek worden en voor een korte of langere periode 

uitvallen. Als ondernemer werkt dit anders dan in 

loondienst. 

Je dient zelf een AOV, oftewel een

arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

Zorg&Co zorgt voor jou met het beste aanbod!

Goed geregeld en beter dan je collega’s 

in loondienst! Mits je het regelt!” 
- Peter Geilen



Je verdient een inkomen, ook als je 
ziek bent!

Verzekeren is duur en lastig uitzoeken voor 

ondernemers. Daarom heeft Zorg&Co voor jou de beste 

deal uitgezocht met de voordelen van samen en 

zelfstandig. Wij hebben een voordelige optie gevonden: 

een samenwerking van Avéro Achmea en CommonEasy.

Door dat we dit als zorg&co samen met onze leden 

kunnen inkopen, hebben we de voordeligste optie voor 

jou! 

Dit is de garantie die wij geven als Zorg&Co.

Dit levert voor jou als ondernemer en ons collectief de 

volgende voordelen op:

- Jip de Ridder

“Maak je geen zorgen, samen hebben we 

de beste deal!”



Garantie van Zorg&Co

Zorg&Co zoekt de beste deal voor haar leden. 

Door gezamenlijk in te kopen, te onderhandelen en slim 

samen te werken. Altijd op zoek naar de beste oplossing!

- Premie beweegt met jouw gewerkte uren mee

- Premie en uitkering zijn gekoppeld aan je omzet

- Uitkering is gelijk aan 70% van het bedrag van de Zorg&Co omzet over  

   de laatste 12 kalendermaanden voorafgaand aan je ziekte

- Maximaal een verzekerde omzet van 58.311 euro

Past in jouw eigen werk-leven

- Beste premie voor de juiste dekking

- Geen uitsluitingen 

- Nooit oververzekerd

- Uitkering wordt automatisch verhoogd met 2% (behoud koopkracht)

- Stoppen wanneer jij wilt

Zeker van je zaak

- Door combi CommonEasy en Avero Achmea

- Samen inkopen & geen opstartkosten

- Vijf eenvoudige vragen voor medische checks 

Betaalbaar voor al onze leden



Voordeel met een combi deal!

- Betaal per gewerkt uur bij Zorg&Co

- Premie is bruto aftrekbaar

- Tot pensioen zeker van inkomen

- Geen uitsluitingen van leden bij        

   genoeg deelnemers

- Korting in combi met CommonEasy

Voordeel Avero Achmea
- Grootste risico tot 2 jaar opgevangen.

- Voordeligste oplossing: vanaf 

   €24 euro per maand

- Niemand ziek? Spaar jij alles door!

- Netto inleg en netto gift bij ziekte

Voordeel CommonEasy

Vanaf €1,70 per uur



Wat kost het?

Dit is een voorbeeld wat de combideal inhoudt voor jou bij Zorg&Co. Door de eerste 

twee jaar op te vangen bij CommonEasy en daarna met een voordeliger tarief bij 

Achmea. Als je 40 bent , een uurtarief hebt van 35 euro en gemiddeld 28 uur werkt 

per week dan zijn dit de kosten en ben je zeker van het volgende inkomen:

Kosten per uur:

€2,70 bruto

Kosten per uur:

€1,70 netto

Inkomen dat je veilig stelt:

€2.744 bruto

Wil je weten hoeveel de combi korting is en hoe de verschillende kosten per leeftijd 

zijn opgebouwd kijk dan achter in deze brochure naar de tabellen. Wil je op basis 

van wat je verdient hebt in het afgelopen jaar weten hoeveel het kost? Neem dan 

contact op met Paul!

De premie voor Achmea kan je aftrekken van de belasting. De fiscus betaalt een 

groot deel en Zorg&Co regelt dit automatisch voor je!



Korting met de combideal

€154,58 bruto

Hoeveel is de korting van de combideal?

In dit voorbeeld voor een Zorg&Co lid is de maandelijkse besparing 154,58 euro per 

maand. Dit door de combi van CommonEasy en Achmea. Zo werken we slim samen 



Meest gestelde vragen:

Worden ondernemers ziek? Ja!

Uit data van CommonEasy zien we hier in de figuur waar de afgelopen jaren 

ondernemers mee geholpen hebben. Wat opvalt is het hoge percentage psycholo-

gische klachten als burnout! Kan iedereen overkomen, laten we elkaar daarin ook 

steunen!

Familie Drama

Kanker

Burnout

RSI

Sport ongeluk

Buik en Darmen

Depressie

Werk Ongeluk

Chronisch ziek

Migraine

Overig

Ongeluk thuis



Valpartij tijdens thuiszorg route

Niet kunnen lopen op je ochtendroute in de wijk?

In plaats daarvan strompelend op krukken naar de fysiotherapeut en aan de 

pijnmedicatie herstellend thuis?

Fijn om als zelfstandige wel een inkomen te hebben en te focussen op je herstel!

Netwerk van CommonEasy vangt je op!

Maak je geen zorgen dat je niet genoeg uren maakt. Je premie gaat altijd met je 

uren mee en blijft zo betaalbaar, wat je inkomen ook is.

 

Wil je meer uren maken? Neem dan contact op met je accountmanager om met je 

mee te denken. Er is altijd oplossing!



Wat is de selectieprocedure? Eenvoudig!

Verzekeraars werken met risicoselectie om hun producten betaalbaar te houden. Er 

is voor de verzekering na 2 jaar tot pensioen een selectieprocedure. Bij een deel-

name van 75 Zorg&Co leden is er vereenvoudigde selectie van vijf medische vragen. 

Het is dus belangrijk dat je je opgeeft zodat bij genoeg deelnemers de selectie 

toegankelijker wordt voor je collega’s.

Geef je daarom op en kijk of we samen als collectief door de selectie komen! 

Voor CommonEasy is er geen selectie op basis van gezondheid. We werken samen 

als ondernemers en je doet mee op basis van het ondersteunen van je collega’s.

Als ik niet genoeg uren maak? 

Maak je geen zorgen dat je niet genoeg uren maakt. Je premie gaat altijd met je 

uren mee en blijft zo betaalbaar, wat je inkomen ook is.

 

Wil je meer uren maken? Neem dan contact op met je accountmanager om met je 

mee te denken. Er is altijd oplossing!



Wat is netto en bruto? Let op!

CommonEasy is een spaarconcept, Achmea is een arbeidsongeschiktheidsverze-

kering. Groot verschil is dat je netto spaart en helpt bij CommonEasy. Bij Achmea 

betaal je de premie bruto en je ontvangt de uitkering bruto. 

CommonEasy is netto.

De gelden die je spaart bij CommonEasy zijn jouw eigendom, dus wat je opbouwt 

moet je bij de belastingdienst opgeven onder box 3. De maandelijkse inleg wordt 

dus niet gezien als directe kosten aan premie bij een verzekeraar.

Dit is dus niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting als “premie arbeidsongeschikt-

heidsverzekering”.

Het voordeel wat daar tegenover staat is dat als je geholpen wordt bij ziekte, het 

bedrag wat je krijgt van je netwerk een schenking is en dus belastingvrij. Een 

uitkering van verzekeraar wordt als inkomen gezien en wordt dus ook zo belast.

De abonnementskosten kan je daarentegen wel als zakelijke kosten aanbrengen. 

Naast een vergoeding bij ziekte is CommonEasy een zakelijke dienst die je kan 

helpen aan een netwerk voor bijvoorbeeld nieuwe opdrachten of vervanging bij 

ziekte.

Tip: Zie veel gestelde vragen op de website van CommonEasy, ook voor meer uitleg 

filmpjes!

Premie voor Achmea is bruto

Zorg&Co verwerkt de premieafdracht voor je en trekt dat automatisch af van jouw 

belasting!



Ziekte en arbeidsongeschikt? Langer dan 
twee jaar!

Zeker van inkomen bij ziekte. Ziekte wordt opgevangen door CommonEasy tot een 

duur van 24 maanden. De meeste ondernemers worden een keer ziek, maar niet 

langer dan twee jaar.

Zeker van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Kan je niet meer werken tot aan je 

pensioenleeftijd? Door bijvoorbeeld een auto ongeluk of chronische ziekte? 

Hierdoor loop je bijvoorbeeld 20 jaar inkomen mis. Dit is een enorm groot risico wat 

je op kan vangen met Achmea.

- Uw bruto jaarinkomen is € 40.000,- waarmee u in belastingschijf 3 valt

- U betaalt € 2.000,- premie per jaar voor uw AOV.

- In dit geval betaalt u géén Inkomstenbelasting over de € 40.000,-     

   maar u betaalt Inkomstenbelasting over € 38.000,-.

- Dit scheelt € 2.000,-.

- € 2.000,- x 42% (schijf 3) = € 840,-.

- In werkelijkheid is uw AOV premie: € 1.160,-.

voorbeeld: het fiscaal aftrekken van de AOV premie

- Paul Zusterzeel

Vragen over financiële zaken? Wij maken 

het graag duidelijk! 



Hoe doe ik mee?

Maak een keuze: combi? ja of nee

Basis: inkomen bij ziekte met CommonEasy

Ruim: met alleen AOV vanaf 2 jaar tot pensioenleeftijd!

Compleet: met Combideal van 1 tot 24 maanden en je pensioenleeftijd.

Heb je nog specifieke vragen, neem contact op!

Laat je vraag en nummer achter, dan bellen we je terug!

We organiseren een webinar voor jou! Elke twee weken is er een webinar!

Wij komen met een definitief voorstel voor jou!

Geef akkoord op jouw zekerheid!

Goed geregeld, ook als ondernemer!

Met de garantie van Zorg&Co.

Geef een voorlopig akkoord!

Vul het formulier op de site in!  

Hoe meer Zorg&Co leden meedoen, hoe beter de voorwaarden! Dus geef je op! 

Niet alleen om het voor jezelf goed te regelen, ook voor je collega’s!



Tabellen:

Tabel 1: Kosten Achmea  (bruto & netto)

Leeftijd

18-35

35-45

45-55

55-67

€2,03

€2,70

€3,01

€2,35

5,8

7,7

8,6

9,0

€1,28

€1,70

€1,90

€1,48

Tarief % Bruto kosten. p/u Netto “” p/u



Tabel 2: Dekking, kosten zonder korting (bruto) 

Uur per week

28 uur 112 uur €2.744

€493,92

Uur per maand Dekking bruto

Premie brutoGemiddelde afgelopen 12 
maanden 70% van bruto omzet

Tabellen:



Tabel 3: Korting van de combideal (bruto) 

Zonder combi

493,92 18-35

35-45

45-55

55-67 €4,48

€5,22

€4,41

€3,26

€2,35

€3,01

€2,70

€2,03 €301,84

€154,58

Leeftijd met combi

Korting:

Tabellen:



Je verdient een inkomen, 
ook als je ziek bent!


