
Is er niemand ziek? Dan hoef
je niets te doneren. Zijn er

wel deelnemers langer dan 2
maanden ziek, dan draag je

naar rato bij met een
donatie.

Deelnamekosten
Voor dit bedrag doen wij de
administratie, regelen we de
onafhankelijke arbodienst,

controleren we de donaties en
houden we het SharePeople

platform in stand.

€ 10 excl. BTW per maand

Donaties

Hét alternatief voor de 
AOV in de bouw

Direct online te regelen

Zeer lage kosten

Maandelijks opzegbaar

Vergelijk ons met andere aanbieders

In deze berekening gaan we uit van een 40-jarige zzp’er in de bouw met een jaarinkomen van € 40.000.

Dit biedt Dit kun je verwachten bij
 

Dit kun je verwachten bij
 SharePeople Bouw

Direct online te regelen 

€ 75 inschrijfkosten 

Geen verplichte spaarinleg

Ben je gemiddeld per maand kwijt
Minimaal € 10 en maximaal € 180 

€ 30 - € 50

Traditionele AOV
voor de bouw

Andere AOV bouw
alternatieven

€ 400 - € 500
Ben je gemiddeld per maand kwijt

€ 175
Ben je gemiddeld per maand kwijt

Ingewikkelde procedure
Vaak hoge advieskosten
Vaste premie
Vaak tot 60 jaar

Vaak niet online te regelen
€ 125 inschrijfkosten
Verplichte spaarinleg
Maximaal 2 jaar

Kies je inkomen bij ziekte
Wat je ontvangt, hangt af van jouw eigen wensen. En wat je betaalt, 

is ook afhankelijk van het aantal deelnemers in de Sharepeople
Bouwgroep dat tijdelijk niet kan werken.

€ 1.500

€ 2.000

€ 3.000

Je doneert
maximaal 6% van je
gekozen inkomen

€ 15

€ 20

€ 30

Gemiddeld per maand

Gemiddeld per maand

Gemiddeld per maand

Totaal gemiddeld 
per maand

€ 25

€ 30

€ 40

Maximaal 2 jaar

(excl. BTW) 



SharePeople in 3 stappen
Zo zorg je voor jezelf én voor mede ZZP’ers in de Bouw. Tegen

 een betere prijs dan een traditionele verzekering.

Bel of mail Meld je aan

Wat je nog moet weten
Bij SharePeople doen we niet aan kleine lettertjes. We zijn een vangnet bij
arbeidsongeschiktheid voor en door ondernemers en ZZP’ers die liever niet ziek of
arbeidsongeschikt zijn. Samen spreken we wel het volgende af:

De eerste 2 maanden overbrug je zelf

Bij aanmelding ben je arbeidsgeschikt

We keren maximaal 24 maanden uit

We hanteren een leeftijdsgrens

We gaan ervan uit dat je als ondernemer
genoeg reserves hebt om 2 maanden voor
jezelf te zorgen.

Ben je (voor minimaal 50%) ziek of
arbeidsongeschikt? Dan krijg je maximaal 2
jaar donaties.

Bij aanmelding verklaar je dat je 100%
arbeidsgeschikt bent. Dat is wel zo fair naar
andere deelnemers toe. In het eerste jaar van
deelname worden stressgerelateerde klachten
niet vergoed.

De maximale leeftijd om je aan te melden bij
SharePeople is 59 jaar. Je kunt vervolgens
gebruikmaken van dit vangnet bij
arbeidsongeschiktheid tot je AOW-leeftijd.

Stap 3
Ziek? Geen stress!

Per maand doe je maximaal één donatie aan iemand in de Bouwgroep die
tijdelijk niet kan werken wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld is
dat zo’n € 20. 

Een griepje kun je zelf wel opvangen. Maar ben je langer dan 2 maanden
arbeidsongeschikt, dan gaan we voor je aan de slag. Je wilt als ondernemer of
ZZP’er natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarbij krijg je hulp van
een onafhankelijke arbodienstverlener en gedurende maximaal 24 maanden
ontvang je donaties van mede ZZP'ers in de Bouw.

SharePeople is binnen 3 minuten online te
regelen, tegen zeer lage kosten en
maandelijks opzegbaar. Samen vormen
we zo ons eigen alternatief voor een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

www.sharepeople.nl/bouw

Twijfel je nog? Of heb je nog vragen? Wij
zijn er voor jou. Neem telefonisch of via
de mail contact met ons op.

Stap 1
Meld je in 3 minuten aan
Maak een account aan. Betaal eenmalig de inschrijfkosten en bevestig je e-mail.
Je hebt nu eindelijk iets geregeld voor als er wat met jou gebeurt. Fijn idee toch?

Stap 2
Zorg samen voor elkaar

http://www.sharepeople.nl/bouw?utm_source=Facebook&utm_medium=Flyer&utm_campaign=Bouw

