
Rekenhulp bepalen verzekerd maandbedrag
TAF GoedGezekerd AOV
Met de TAF GoedGezekerd AOV

1 kunt u alle vaste maandelijkse lasten
2
 (met een contract of overeenkomst) verzekeren die 

u op de ingangsdatum van de verzekering heeft. Naast deze vaste lasten kunt u een extra bedrag van maximaal € 750 

verzekeren voor de overige kosten van levensonderhoud. 

Vul hieronder uw vaste lasten in en bereken hoeveel u per maand kunt verzekeren

Zakelijke vaste lasten

Huur of bruto hypotheeklasten bedrijfspand €

Gas, water en licht bedrijfspand €

Zakelijke verzekeringspremies €

Zakelijke abonnementskosten €

Leasebedrag auto €

Overige zakelijke vaste lasten €

€

€

Privé vaste lasten

Huur of bruto hypotheek eigen woning €

Servicekosten (VvE) €

Kosten Gas, water en licht eigen woning €

Abonnementskosten telefoon, tv en internet €

Premie zorgverzekering €

Premie overige verzekeringen €

Lasten persoonlijk krediet €

Wegenbelasting en OZB €

Te betalen alimentatie €

Kinderopvang €

Overige vaste lasten €

€

€

A. Totale vaste lasten €

B. Vul het bedrag in dat u extra wilt verzekeren (maximaal € 750) €

C. Totaal te verzekeren bedrag * (Optelsom veld A en B) €

*  Is het totaal te verzekeren bedrag (C) meer dan € 2.500 per maand? 

Dan houden we bij het vaststellen van het maximaal te verzekeren maandbedrag, naast de lastentoets, ook rekening met 

uw inkomen. Het verzekerd maandbedrag mag niet meer zijn dan 85% van het gemiddeld bruto maandinkomen over de 

voorgaande drie kalenderjaren.

D. Gemiddeld jaarinkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren / 12 * 85%3 €

1. Geldt voor TAF GoedGezekerd AOV met polisvoorwaarden: QL GG 06-2020

2. De lasten moeten aan u toe te rekenen zijn. Heeft het bedrijf meerdere eigenaren? Vul dan het bedrag in dat hoort bij uw eigendomsaandeel in het bedrijf.

3   Als dit bedrag lager is dan het te verzekeren bedrag onder C, geldt dit als maximum.

TA
F-

RH
-G

G
AO

V-
20

21
09

01
-a


	zvl_huurbedrijfsruimte: 
	zvl_gwl: 
	zvl_verzekeringspremies: 
	zvl_abonnementskosten: 
	zvl_leaseauto: 
	pvl_brutohypotheekwoning: 
	pvl_servicekosten: 
	pvl_energiekosten: 
	pvl_abonnementskosten: 
	pvl_premiezorgverzekering: 
	pvl_premieoverigeverzekeringen: 
	pvl_lastenperskrediet: 
	pvl_alimentatie: 
	pvl_kinderopvang: 
	pvl_overigevastelasten: 
	pvl_extra1: 
	zvl_overigekosten: 
	zvl_extra1: 
	zvl_extra2: 
	pvl_extra2: 
	vl_totale_vaste_lasten: 0
	vl_gemiddeld_jaarinkomen_max: 
	pvl_wegenbelasting_en_OZB: 
	vl_extra_verzekeren: 
	vl_optelsom_A_en_B: 0
	zvl_extra1_tekst: 
	zvl_extra2_tekst: 
	pvl_extra1_tekst: 
	pvl_extra2_tekst: 
	opslaan: 


