
De Goudse
De Goudse is een zelfstandige verzekerings-
maatschappij, opgericht in 1924, met een jaaromzet 
van circa 1 miljard euro en zo’n 900 medewerkers. 
Als specialist op het gebied van financiële producten 
en verzekeringen nemen wij in de markt een vooraan-
staande positie in, met een productenassortiment dat 
is afgestemd op zowel particulier als ondernemer. 

De Goudse werkt nauw samen met professionele, 
onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u een perfect 
advies geven, dat helemaal is afgestemd op uw 
persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden.

Uw adviseur is:
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Hypotheek AOV
Wonen zonder zorgen over 

arbeidsongeschiktheid



Wie betaalt uw hypotheek bij arbeidsongeschiktheid?
Uw eigen huis, u geniet er waarschijnlijk dagelijks van.
Maandelijks betaalt u weliswaar uw hypotheeklasten,
maar daar staat veel woonplezier tegenover. 

Maar wat gebeurt er als u langdurig arbeidsongeschikt
zou raken? Als werknemer bent u dan aangewezen op
de WAO. Zelfs als u via uw werkgever aanvullend bent
verzekerd, daalt uw inkomen vaak met maar liefst 30%.
Kunt u uw hypotheek dan nog opbrengen? Of moet u uw
huis verkopen?

De oplossing
Gelukkig bestaat er nu een voorziening die onnodige
problemen voorkomt: de Hypotheek Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV) van De Goudse. Die zorgt ervoor
dat uw hypotheeklasten voor u betaald worden als u
arbeidsongeschikt raakt en kan perfect worden aange-
past aan uw wensen en situatie. 
U kunt uw totale lasten verzekeren (tot maximaal
€ 2000,- per maand) of een deel daarvan (minimaal
€ 120,-). U kunt deze nuttige verzekering sluiten bij
elke nieuwe of bestaande hypotheek, eventueel ook
voor uw partner, zolang u bij de aanvang jonger bent
dan vijftig jaar.

Twee dekkingsmogelijkheden
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

– een uitkering vanaf 55% arbeidsongeschiktheid;
– een uitkering vanaf 80% arbeidsongeschiktheid.

In het eerste geval krijgt u een uitkering als u minimaal
55% arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van de uitke-
ring is dan afhankelijk van het percentage van uw
arbeidsongeschiktheid. U krijgt tenminste 60% van het
verzekerde bedrag, oplopend tot het volledig verzeker-
de bedrag als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent.
Bij de tweede mogelijkheid heeft u recht op een uitke-
ring als u minimaal 80% arbeidsongeschikt wordt.
U heeft dan recht op het volledige bedrag. 
De uitkeringen vinden maandelijks plaats en er geldt
een eigen risicotermijn van één jaar.

Passende arbeid
De Hypotheek AOVverzekert standaard zogeheten
‘passende arbeid’. Uw adviseur legt u graag uit wat
passende arbeid inhoud.

U bepaalt zelf de einddatum
Tot wanneer loopt uw Hypotheek AOV door? Ook dat
bepaalt u zelf! U kunt kiezen uit de eindleeftijden 40,
45, 50, 55, 60, 62 en 65 jaar. Uiteraard vervalt de 
dekking als uw hypotheek is afgelost.

Betaalbare, fiscaal aftrekbare premie
De premie voor de Hypotheek AOV is heel betaalbaar.
Bovendien mag u de premie fiscaal aftrekken waardoor
u profiteert van veel belastingvoordeel. 
Eventuele uitkeringen zijn overigens wel belast.
Desgewenst kunt u de premie in één keer voldoen in de
vorm van een koopsom. 

Er zijn al bijna een miljoen landgenoten arbeidsonge-
schikt. Hopelijk overkomt het u nooit. Dankzij de
Hypotheek AOV van De Goudse hoeft u zich dan in ieder
geval geen zorgen te maken over uw hypotheek.
Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

De voordelen op een rij
– geen zorgen over uw hypotheeklasten als u arbeids-

ongeschikt wordt
– aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen en voorkeur
– kan gesloten worden bij alle bestaande en nieuwe

hypotheken
– desgewenst ook voor uw partner
– als u verhuist neemt u de Hypotheek AOV gewoon mee
– lage premie
– premie is fiscaal aftrekbaar

 


