Vrieling
Ondernemerspakketten

verzekeringen

Staat u weleens stil bij de vraag:
Wat gebeurt er als ik stilsta?

Als ondernemer heeft u veel ballen hoog te houden.
Tijd om stil te staan is er eigenlijk niet. De zorg voor uw
gezin, uw onderneming maar ook voor uzelf gaat 24uur per dag door. Wat als u letterlijk stil komt te staan?
Dat u vanwege de zorg voor een gezinslid, gezondheidsredenen of bedrijfseconomische redenen niet
verder kunt? Dat is een groot risico. Het kan ervoor
zorgen dat u en uw onderneming letterlijk stil komen te
staan, met alle gevolgen van dien.

Vraagt u zich weleens af?
•

Wat als ik arbeidsongeschikt raak?

•

Wat als ik een ziek gezinslid moet verzorgen?

•

Wat als ik mijn huidige beroep niet tot mijn pensioenleeftijd kan
uitoefenen?

•

Ik voel me futloos; hoe achterhaal ik de oorzaak?

•

Ik overweeg om personeel aan te nemen; waar moet ik
rekening mee houden?

Vragen die u kunnen bezighouden. Blijf er niet mee rondlopen. Wij
gaan graag met u in gesprek.
Het is goed om eens een pas op de plaats te maken, om
te bepalen hoe u en uw onderneming er op dit moment
voorstaan. Zoals u uw auto in onderhoud hebt of een APK

Vrieling ondernemerscoach

laat uitvoeren zodat deze goed blijft rijden. Zo kunt u zelf ook

Het Vrieling Ondernemerspakket bevat tools waarmee uzelf aan

een stop maken om te bepalen wat u en uw onderneming

de slag kunt gaan. De tools helpen u om uw gezinscontinuïteit,

nodig hebben om goed te blijven functioneren. Nu en in de

gezondheid, bedrijfscontinuïteit en inkomen op lange termijn

toekomst. De Vrieling ondernemerscoach helpt u daar

nog beter te waarborgen. De ondernemerscoach van Vrieling

graag bij.

reikt u de juiste tools aan en zorgt dat u hulp krijgt van de juiste
experts. In gesprek met de ondernemerscoach? Bel: 0523 - 28
27 26

Risicogebieden
Ondernemen brengt kansen en risico's met zich mee. We
onderscheiden de volgende risicogebieden:
1.

Gezinscontinuïteit

Uit de praktijk:

2. Gezondheid

Een ondernemer die uit loondienst kwam, was gewend

3. Bedrijfscontinuïteit

dat zijn gezondheid jaarlijks werd gecheckt. Dit werd door

4. Inkomen

zijn toenmalige werkgever geregeld. Nu hij zelfstandig
ondernemer is, wordt dat niet automatisch meer gedaan. De
ondernemerscoach regelt de gezondheidscheck, bespreekt
de rapportage en helpt om de adviezen uit het rapport op te
volgen. Daarbij kijkt de coach of aanspraak gemaakt kan worden
op vergoedingen vanuit verzekeringen of subsidies.

Als ondernemer bent u wel
zelfstandig, maar staat u er
niet alleen voor!

Bewust werken aan de rust, continuïteit en
zekerheid van uw onderneming

Gezondheidscheck
De gezondheidscheck geeft u een kijkje in uw gezondheid
en leefstijl. U ontvangt een gezondheidsrapport met uw
persoonlijke uitslag en adviezen om uw gezondheid te
verbeteren.

Met het Vrieling Ondernemerspakket werkt u bewust aan
rust, continuiteit en zekerheid van uw onderneming. U kiest
zelf welke variant van het Ondernemerspakket het beste bij
u past. Welk pakket u ook kiest, u krijgt altijd:

Gezinshulp

Advies op maat, Beheer & Onderhoud en
Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid

U ontvangt acute zorg als er sprake is van een verstoring
of bedreiging van uw huiselijke ritme. Bijvoorbeeld als uw
partner een been breekt, u een afspraak heeft met een
klant en er is geen oppas voor de kinderen. In zo'n geval
ontvangt u, maximaal 4 uur, gezinshulp binnen 24 uur, ook
al is het weekend.

Bij Vrieling zorgt u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een goed financieel vangnet. Elk advies
is een momentopname. Vanuit het beheerabonnement
controleren wij daarom periodiek of het gegeven advies nog
aansluit bij uw huidige situatie.

Bedrijfs- en ondernemersanalyse

Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid? Wij
bieden, los van uw verzekeraar, praktische hulp bij uw
arbeidsongeschiktheidsclaim.

De bedrijfsscan helpt u om snel en gemakkelijk inzicht te
krijgen in de situatie van u als ondernemer en uw bedrijf.

Lifestylecoaching

De volgende elementen krijgt u extra bij een plus of
compleet pakket.

Basis

Basis

Plus

Bij lifestylecoaching kijkt u op welke gebieden u niet in uw
kracht staat. Dit zijn de gebieden: relaties, gezondheid,
zelfontwikkeling en/of werk. De lifestylecoach helpt u om
noodzakelijke veranderingen in uw leefstijl te signaleren en
aan te brengen.

Plus

Compleet

Advies op maat

Advies op maat

Advies op maat

Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud

Begeleiding bij

Begeleiding bij arbeids-

Begeleiding bij arbeids-

arbeidsongeschiktheid

ongeschiktheid

ongeschiktheid

Gezondheidscheck

Gezondheidscheck

Bedrijfs- en ondernemersanalyse

Bedrijfs- en ondernemersanalyse

Gezinshulp bij crisissituatie

Gezinshulp bij crisissituatie
Gesprek Vitaliteitscoach

Het Vrieling Ondernemerspakket bieden we u aan in samenwerking met:

Dedemsvaart

Hardenberg

Zwolle

Langewijk 47

Stelling 5

Eekwal 31

7701 AB Dedemsvaart

7773 ND Hardenberg

8011 LB Zwolle

T 0523 - 28 27 26

T 0523 - 28 27 26

T 038 - 20 31 200

vrieling.nl

