
Checklist 
Verzekeringen voor de zzp’er

Aansprakelijkheidsverzekering
Brengt u, uw advies of uw producten schade 
toe aan een ander of aan het milieu? Dan bent 
u verantwoordelijk. De financiële gevolgen 
kunnen heel groot zijn. Voor ondernemers 
zijn er verschillende verzekeringen om de 
aansprakelijkheidsrisico’s af te dekken. Welke 
u nodig heeft en welke premie u betaalt is 
afhankelijk van de branche waarin u actief bent. 

Voor zzp’ers in de bouw: 
Construction Allriskverzekering 
(CAR) of montageverzekering
Werkt u als zzp’er in de bouw? Dan is de CAR-
verzekering erg verstandig. Deze verzekering 
vergoedt de schade die is ontstaan tijdens 
een bouwproject en een periode daarna. 
Bijvoorbeeld door ontwerp-, bouw- of 
installatiefouten of een ongeluk, diefstal, of 
storm. 

Rechtsbijstandverzekering
Heeft u een conflict met uw opdrachtgever over 
bijvoorbeeld garantie, vergunningen, levering of 
betaling? Dan helpt een jurist u deze problemen 
op te lossen. Zonder rechtsbijstandsverzekering 
kunnen de kosten van juridische hulp heel hard 
oplopen.

Arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheidsverzekering 
wordt ook wel AOV genoemd. Een AOV is 
een verzekering die uw inkomen beschermt 
als u niet kunt werken. Een AOV kunt u 
zelf samenstellen (eigenrisicoperiode, 
uitkeringsduur, hoogte verzekerd bedrag) en dat 
bepaalt de hoogte van uw premie. 

De meeste verzekeraars bieden tegenwoordig 
ook preventieve maatregelen en 
adviesdiensten aan waardoor u het risico op 
arbeidsongeschiktheid flink kunt beperken. 

Pensioen en overlijden
Voor bijna iedereen in loondienst zijn er 
voorzieningen geregeld door de werkgever bij 
pensioen of als u komt te overlijden voordat u 
met pensioen gaat. Als ondernemer bent u hier 
zelf verantwoordelijk voor. 
• Bij overlijden: wat gebeurt er met uw 

gezinsinkomen als u komt te overlijden? 
Als u wilt dat uw nabestaanden geen 
financiële problemen krijgen, dan zijn daar 
verschillende oplossingen voor.

• Als u stopt met werken: u heeft vanaf 
uw 67ste levensjaar recht op een AOW-
uitkering, maar voor de meeste mensen 
is dat niet genoeg. En wat als u voor uw 
67ste wilt stoppen met werken? Sparen 
voor een pensioen kan op verschillende 
manieren, banken en verzekeraars bieden 
veel mogelijkheden.

Andere verzekeringen
Voor zzp’ers zijn er nog veel meer verzekeringen, 
bijvoorbeeld voor uw (bestel)auto, aanhanger, 
gereedschappen, computerapparatuur/
elektronica, bedrijfspand, inventaris, 
zakenreis of het risico op cyberschade. Een 
onafhankelijke verzekeringsadviseur kan u 
helpen om de juiste verzekeringen te kiezen.  

Gratis advies en offerte
Wilt u een vrijblijvende offerte van de verzekeringen die u nodig heeft? 

Bel 0523 – 28 27 26 of maak een afspraak via: www.vrieling.nl/zzp

Maak een gratis afspraak

https://www.vrieling.nl/zakelijk/zzp/zzp-afspraak-maken

