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Stel uw inkomen  
als DGA in alle  
vrijheid zeker



Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek.  
U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt 
Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs 
die kennis en mogelijkheden hebben u dat advies  
te geven. Uw adviseur laat zich daarbij onder-
steunen door Nationale-Nederlanden. Hij kan 
huidige en toekomstige risico’s reëel inschatten en  
zo een verzekeringsplan opstellen voor uzelf, uw 
personeel en uw onderneming. Dankzij deze  
persoonlijke benadering zijn uw belangen goed 
behartigd: u sluit een passende verzekering af.  
Alles naar wens geregeld, een prettig gevoel!

Persoonlijk advies



3 Geen financiële zorgen bij  
arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen en brengt 

doorgaans een grote terugval in inkomen met zich mee.  

Uw inkomen verzekeren tegen de gevolgen van (langdurige) 

arbeidsongeschiktheid is noodzaak gezien de gevolgen voor 

uw privé-situatie en uw onderneming. Uiteraard toe- 

gesneden op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.  

9 Uw pensioen geregeld op uw  
manier 
Als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) bent u zelf  

verantwoordelijk voor de financiering van uw pensioen.  

Dat geeft u veel vrijheid om te kiezen voor een oplossing  

die past bij u, uw privésituatie en uw onderneming.  

Nationale-Nederlanden heeft uitgebreide mogelijkheden, 

toegesneden op de wensen van de DGA. Uiteraard zijn er 

daarnaast diverse manieren om uw nabestaanden te  

verzekeren van voldoende inkomen mocht u vóór de  

pensioendatum overlijden.
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Het leven gaat 
door en zo blijft  
het betaalbaar



Arbeidsongeschikt worden en daardoor langdurig 
niet kunnen werken - dat kan ook u overkomen.  
Arbeidsongeschiktheid kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor uw inkomen nu en in de toekomst.  
U kunt de risico’s gedeeltelijk tot vrijwel volledig 
afdekken, afhankelijk van uw wensen en uw  
situatie. 

4 Inkomenszekerheid naar behoefte
Als DGA bent u gewend om risico te nemen en te dragen. 

Daarom biedt Nationale-Nederlanden veel flexibiliteit  

zodat u alleen de risico’s van arbeidsongeschiktheid hoeft  

te verzekeren die u onverantwoord vindt. Van een jaarlijks 

basisbedrag tot maximaal tachtig procent van uw  

inkomen. Ook voor startende ondernemers zijn er speci- 

fieke oplossingen.

7 Arbeidsongeschiktheid en uw  
pensioen 
U kiest voor gemak als u de gevolgen van arbeidsonge-

schiktheid afdekt via uw pensioenverzekering. U heeft dan 

minder uitgebreide keuzemogelijkheden, maar regelt alles  

in een keer. Bovendien kunt u dan op eenvoudige wijze 

regelen dat uw pensioenopbouw ook bij arbeidsonge-

schiktheid wordt voortgezet. 

Geen financiële zorgen  
bij arbeidsongeschiktheid 
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Inkomenszekerheid naar behoefte  

• Extra scherpe premies voor diverse beroepsgroepen  

• Korting voor startende ondernemers   

• Keuzevrijheid in dekkingsvormen 

• Actieve reïntegratiebegeleiding door deskundig team   

van specialisten

Voor de meeste DGA’s bestaat geen sociaal vangnet, ook 
niet bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer u niets geregeld 
heeft, kunt u zich gedwongen zien de eigen onderneming  
te verkopen. Bij Nationale-Nederlanden stelt u uw eigen 
vangnet samen. Precies op uw maat. En voor diverse  
beroepsgroepen zijn er extra scherpe premies.

Ondernemer

Bruto jaarinkomen

Wel/geen AOV

Uitkering bij 

arbeidsongeschiktheid 

in het eerste jaar

Uitkering bij 

arbeidsongeschiktheid in 

volgende jaren tot gekozen 

eindleeftijd (55-65 jaar)

Leeftijd 40 jaar 

€ 50.000 

Geen AOV 

Niets 

Niets

Ondernemer

Bruto jaarinkomen

Wel/geen AOV

Uitkering* bij  

arbeidsongeschiktheid  

in het eerste jaar tot 80% 

van het inkomen

Uitkering* bij  

arbeidsongeschiktheid in 

volgende jaren tot gekozen 

eindleeftijd (55-65 jaar) tot 

80% van het inkomen

Leeftijd 40 jaar

€ 50.000

Volledig/Keuze AOV

max. € .

max. € .

* De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerde inkomen.

Maximale inkomenszekerheid
Volledige AOV

Met de volledige AOV kunt u tot maximaal tachtig procent van uw inkomen  

verzekeren. De uitkering start vanaf vijfentwintig procent arbeids- 

ongeschiktheid, veroorzaakt door ziekte of ongeval. Uiteraard is de hoogte van  

de uitkering gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid. 
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Premievoordeel
Keuze AOV

Als u verwacht dat u gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf kunt opvangen, is  

deze verzekering een aanrader. U kiest dan bijvoorbeeld voor een uitkering vanaf  

45 procent arbeidsongeschiktheid. Dat scheelt uiteraard in de premie. Ook deze 

verzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Het eerste jaar zelf financieel overbruggen 
Basis AOV

Sommige ondernemers willen het risico op arbeidsongeschiktheid gedurende  

een periode zelf opvangen, hebben andere bronnen van inkomsten of een partner  

die voldoende bijdraagt. Om welke reden dan ook: Nationale-Nederlanden heeft  

een arbeidsongeschiktheidsverzekering die na één jaar een basisbedrag van 

maximaal € 12.000 per jaar uitkeert.

Speciaal voor starters
Instap AOV 

Startende ondernemers willen hun vaste lasten zo laag mogelijk houden, want  

de aanvangskosten zijn al hoog genoeg. Tegelijk zijn ze vaak jong en gezond.  

De Instap AOV verzekert uitsluitend arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 

ongeval. En dat houdt de premie prettig laag. Na drie of vijf jaar kunt u deze  

verzekering omzetten in een Volledige of Keuze AOV.

Tip

Ondernemers die niet ouder zijn dan 55  

jaar en niet langer dan drie jaar geleden  

hun bedrijf zijn gestart, ontvangen een 

starterskorting. Deze korting geldt bij  

afsluiten van een Volledige AOV, Keuze  

AOV of Basis AOV. De kortingen bedragen:

• 20% in het eerste jaar

• 15% in het tweede jaar

• 10% in het derde jaar

• 5% in het vierde jaar

Vaste lasten verzekerd
Maandlasten AOV

Met deze verzekering verzekert u niet uw inkomen, maar uw belangrijkste  

maandlasten. Dit kan tot maximaal € 1.675 per maand.  

Uw bedrijf groeit, uw AOV ook

Bij de groei van uw bedrijf en uw inkomen groeit uw AOV met u mee. Zo blijft  

uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stabiel, ook op de langere termijn.

De premie is aftrekbaar

De AOV premie is fiscaal aftrekbaar. Belangrijker is echter dat u een goede  

voorziening treft voor een risico dat u zich eigenlijk niet kunt veroorloven. 

De uitkering vervangt uw inkomen en is daarom belast.

Reïntegratiebegeleiding

Wie ziek is wil zo snel mogelijk weer  

aan de slag. Daarom biedt Nationale- 

Nederlanden actieve reïntegratie- 

begeleiding. Een team bestaand uit een 

schadebehandelaar, medisch adviseur  

n een arbeidsdeskundige staat voor u 

klaar. De arbeidsdeskundige is de  

persoonlijke begeleider en adviseur van 

de ondernemer en speelt een centrale  

rol in de reïntegratiebegeleiding.

Medewerkers goed verzekerd

Ook ziekte van medewerkers raakt uw 

onderneming in de kern. Nationale-

Nederlanden biedt een uitgebreid pakket 

met verzekeringen met betrekking tot  

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid  

van uw medewerkers. Ondersteunende 

modules nemen u allerlei zorgen en ver- 

plichtingen rondom verzuimbegeleiding  

en reïntegratie uit handen. 

Vraag uw verzekeringsadviseur om meer 

informatie of kijk op nn.nl.
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Alles via uw pensioenverzekering
Het complete pakket

U kunt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid verzekeren  

via uw pensioenverzekering. Het meeverzekeren van een 

arbeidsongeschiktheidspensioen is de manier om moeite- 

loos te regelen dat u altijd voldoende inkomen heeft:  

na uw pensioen én bij eventuele arbeidsongeschiktheid. 

Aanpassingen aan uw salaris worden direct doorgevoerd in 

het arbeidsongeschiktheidspensioen. En als het verzekerd 

bedrag niet stijgt, blijven de premies gelijk. U weet dus  

altijd waar u aan toe bent.

U betaalt in één bedrag naast uw pensioenpremie een  

extra premie waarmee u uw inkomen verzekerd in geval u 

voor uw pensioendatum arbeidsongeschikt wordt. U regelt  

zo alles in één keer, maar u heeft wel minder uitgebreide 

keuzemogelijkheden dan indien u een losse AOV afsluit.

• Eenvoudig en compleet 

• Gelijkblijvende premie 

• Verzekerd bedrag gekoppeld aan stijgend inkomen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Binnen uw pensioenverzekering kunt u ook het risico 
van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.  
Deze flexibele verzekering groeit automatisch met  
uw salaris mee, als u dat wilt. En heeft u gedacht aan  
de opbouw van uw pensioen als u arbeidsongeschikt 
mocht raken? Premievrijstelling bij arbeidsongeschikt-
heid is eenvoudig mee te verzekeren.

Pensioenopbouw verzekerd
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Het is een zware last om pensioenpremies te moeten  

betalen als u arbeidsongeschikt bent. De meeste onder-

nemers kiezen ervoor om bij verzekerde pensioenopbouw  

een aanvullende dekking te nemen die premievrijstelling 

verleent bij arbeidsongeschiktheid. Zo blijft u verzekerd  

van voldoende pensioen.
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Lang leve de 
vrijheid!  
Of toch liever meer 
zekerheid over uw 
pensioen? 



Als DGA heeft u grote vrijheid in de manier waarop  
u uw pensioen financiert. Van geheel in eigen  
beheer tot volledig verzekerd. Eerder stoppen met 
werken blijft ook mogelijk. Bij Nationale-
Nederlanden kunt u uw eigen pakket samenstellen, 
met precies de mix van risico en zekerheid die past  
bij u en bij de fase waarin uw onderneming zich 
bevindt. Zodat u zeker bent van uw toekomst. 

10 Verzekerd van een goed pensioen
Een lang leven is iets waar velen op hopen. En wel graag  

met voldoende inkomen voor u en uw nabestaanden, 

ongeacht hoe oud u wordt. Een pensioenverzekering zorgt 

ervoor. En als u extra vroeg wilt beginnen met genieten  

van uw pensioen, met behoud van een groot deel van uw 

inkomen, zijn er nog steeds mogelijkheden.  

Binnen uw pensioenverzekering, maar ook daarbuiten.  

12 Eigen beheer combineren met  
zekerheid
Zeker tijdens de opstartfase van uw bedrijf is het prettig  

om zoveel mogelijk liquiditeiten beschikbaar te houden  

voor de onderneming. Ook de pensioenreserve. Daarmee 

loopt u uiteraard risico’s. Deze kunt u op verschillende 

manieren verminderen.

14 Uw nabestaanden moeten 
ermee leven
U kunt ervoor zorgen dat uw partner en kinderen in  

ieder geval financieel goed verzorgd achterblijven als u  

onverhoopt voor uw pensioendatum komt te overlijden. 

Nationale-Nederlanden heeft hiervoor diverse mogelijk-

heden.

Uw pensioen geregeld  
op uw manier
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Gegarandeerd kapitaal
Solide pensioen

Met het BedrijfsPlusPensioen financiert u uw pensioen  

door middel van een unieke winstdelende kapitaalverzeke-

ring. Deze individuele, flexibele garantieverzekering deelt  

dus mee in de winst van Nationale-Nederlanden. Dit is de 

verzekeringsvorm die u de ruimste pensioenopbouw biedt, 

onder andere doordat u zelf honderd procent mag bijdra- 

gen in de pensioenpremie. De uitkering loopt uw leven  

lang door, ook als u ouder dan honderd wordt. En uw  

pensioendatum? Die is nog steeds flexibel. Want u beslist 

wanneer u stopt met werken. 

Verzekerd van een goed pensioen

• Ruimere pensioenopbouw mogelijk dan bij eigen  

 beheer 

• Faillissement raakt het pensioen niet 

• Nabestaanden blijven verzorgd achter 

• Voor iedere wens een oplossing

U bepaalt welke risico’s u wilt lopen, ook waar het  
de financiering van uw pensioenvoorziening betreft.  
Een verzekerde pensioenopbouw biedt de meeste  
garanties. Daarbij is uw pensioen niet afhankelijk van 
uw bedrijfsresultaat en zijn uw nabestaanden  
verzekerd van inkomen. Daarbinnen heeft u nog alle 
keuze voor wat betreft de omvang van de inleg en de 
wijze van verzekeren. En als u wat avontuurlijker bent 
ingesteld, kunt u kiezen voor beleggen, eventueel  
gecombineerd met winstdeling. 

Beheersbare pensioenlasten
Individueel risicoprofiel

Het Nationale-Nederlanden BedrijfsPensioen biedt een 

combinatie van een garantieverzekering met winstdeling  

en een beleggingsverzekering. U bepaalt zelf hoe uw inleg 

wordt geïnvesteerd en daarbij heeft u de keuze uit twaalf 

verschillende beleggingsfondsen met ieder hun eigen  

risico- en rendementsprofiel. Daarnaast kunt u kiezen voor 

garantie. Uitgangspunt voor de financiering is de premie  

die u wilt inleggen. Als u heeft gekozen voor beleggen, dan  

is de hoogte van uw pensioen afhankelijk van de behaalde 

resultaten in het beleggingsfonds van uw keuze. Geduren-

de de looptijd kunt u de verhouding tussen gegarandeerd 

kapitaal en beleggingen eenvoudig aanpassen. Naarmate  

uw pensioendatum nadert, wilt u wellicht minder risico en 

meer zekerheid.
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De levensloopregeling: aantrekkelijke manier om  

extra geld opzij te zetten

 

Juist voor DGA’s die hun pensioenleeftijd willen vervroegen is de  

levensloopregeling naast een pensioenvoorziening zeer interessant.  

U kunt hiermee jaarlijks maximaal twaalf procent van uw salaris  

sparen. Deze inleg is belastingvrij want de fiscus komt pas innen op  

het moment van uitkering. Het extra salaris is bij de vennootschap 

aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Het totale spaarbedrag  

is gemaximeerd op 210 procent van uw bruto jaarinkomen.  

Als u genoegen neemt met zeventig procent van uw inkomen kunt u 

daarmee drie jaar eerder met pensioen. En bent u op 1 januari 2006  

tussen de 51 en 56 jaar? Dan is uw inleg niet gemaximeerd.  

Tip

Wilt u (nog) geen liquide middelen beschikbaar stellen en toch uw  

in eigen beheer opgebouwde pensioen verzekeren? Dan zijn er aan-

trekkelijke financieringsoplossingen. Uw verzekeringsadviseur kan u 

hierover adviseren, samen met uw accountant en een specialist van 

Nationale-Nederlanden.

Tip

Uw onderneming bloeit. En uw pensioen?

Heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd en is er inmiddels  

een behoorlijke pensioenreserve in de onderneming aanwezig? Als  

u niet na uw pensionering uw leven lang afhankelijk wilt blijven  

van de BV, kunt u ervoor kiezen de reserve onder te brengen in een 

garantieverzekering met winstdeling. Daarmee verzekert u tevens  

uw toekomstige pensioenopbouw. En dat biedt naast zekerheid ook  

de mogelijkheid om meer pensioen op te bouwen.

Rekenvoorbeeld

De heer Jansen is een DGA van 35 jaar oud en heeft (nog) geen  

partner. De DGA zegt zichzelf een maximaal pensioen toe. 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

• totale diensttijd 35 jaar;

• pensioenleeftijd 65 jaar;

• actueel jaarsalaris 57.000 euro.

Maximale pensioenopbouw bij eigen beheer:  300.000

Maximale pensioenopbouw bij volledig verzekerd: 496.000

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat:

• bij verzekeren een lagere AOW-franchise mag worden gebruikt;

• bij verzekeren een fictieve partner mag worden meegenomen, 

 bij eigen beheer mag dit niet;

• de maatschappijtarieven op basis waarvan het doelvermogen   

wordt berekend leiden tot een hoger te bereiken doelvermogen   

dan de toegestane tarieven in eigen beheer.

Vergelijking tussen maximale pensioenopbouw in eigen beheer  

en verzekerde pensioenopbouw

Verzekerd  Eigenbeheer

Het gaat hier om een vereenvoudigd voorbeeld. Aan deze cijfers 

kunt u geen rechten ontlenen.
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Tip

Een groeiende onderneming biedt ruimte voor  

pensioen

Heeft u in de beginfase van uw onderneming op papier een  

pensioen in eigen beheer opgebouwd? Wanneer uw onderneming 

staat, kan het een goed idee zijn een gedeelte van uw pensioen te 

financieren via een verzekering bij Nationale-Nederlanden.  

Zo zet u daadwerkelijk geld opzij en behoudt u tegelijk financiële 

flexibiliteit. 

Eigen beheer combineren met zekerheid

• Liquide middelen beschikbaar houden 

• Risico op maat afdekken 

• Meer vrijheid in aanwenden pensioenreserve 

• Gedeeltelijke verzekering mogelijk

Kiest u voor het opbouwen van pensioen in eigen  
beheer dan houdt u daardoor liquide middelen in de  
eigen onderneming. Ook heeft u meer vrijheid, bij- 
voorbeeld in het aanwenden van de pensioenreserve. 
Maar deze vrijheid komt met risico’s, zoals  verlies 
van pensioen bij faillissement. Nationale-Nederlanden 
biedt een keur aan oplossingen waarmee u de scherpe 
kantjes van pensioenopbouw in eigen beheer kunt  
verzachten. Daarnaast kunt u besluiten een deel van  
uw pensioen te verzekeren. Zo combineert u vrijheid 
met zekerheid. 

Zoveel zekerheid als u nodig vindt 
Gedeeltelijke pensioenverzekering

U kunt een vast percentage van uw pensioen financieren  

via het BedrijfsPlusPensioen of het NN-BedrijfsPensioen.  

Voor het verzekeringsgedeelte gelden alle voordelen van  

een verzekerd pensioen, zoals het afdekken van het  

langleven-risico en de nabestaanden- en arbeidsonge-

schiktheidsdekking. De maximale pensioenopbouw is 

gebonden aan de spelregels van opbouw in eigen beheer. 

Deze verzekering groeit mee met uw salaris.
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Pensioengat opvullen

Via een lijfrenteverzekering kunt u een aanvulling op uw pensioen 

regelen. Bijvoorbeeld om in de eerste jaren na uw pensioen dingen  

te ondernemen waar u voorheen geen tijd voor had. Als u aantoon- 

baar te weinig pensioen opbouwt, is de inleg fiscaal aftrekbaar. In 

een jaar dat u bijvoorbeeld meer heeft verdiend dan anders, is een 

koopsompolis een interessante optie. Uw verzekeringsadviseur kan 

berekenen welke mogelijkheden voor u gunstig zijn.

Ongebonden zekerheid
Onbepaalde pensioenverzekering

Door middel van een onbepaalde pensioenverzekering  

kan pensioen voor een DGA gefinancierd worden. 

Uw bedrijf verzekert een kapitaal dat te zijner tijd wordt 

aangewend om een pensioentoezegging aan (één van) de 

DGA(s) te kunnen nakomen. Hierbij geeft u aan voor welk 

kapitaal u een pensioenverzekering wenst. Er vindt vanuit 

Nationale-Nederlanden geen controle plaats op dit  

kapitaal en er is dus ook geen automatische aanpassing  

aan uw salaris. Als u het kapitaal  wilt verhogen, kan dat  

op ieder gewenst moment. Uiteraard heeft dit gevolgen  

voor de premies. U bent zelf verantwoordelijk voor de  

fiscale correctheid van de polis. Tevens moet de polis  

voldoen aan de voorschriften van de Pensioen- en Spaar-

fondsenwet.

Onderneming verzekert risico
Zakenpolis 

Met de Zakenpolis kan uw onderneming zekerstellen dat er 

op de pensioen-datum voldoende geld is om uw pensioen  

uit te kunnen keren. Ook kan de onderneming deze  

verzekering afsluiten om bepaalde risico’s af te dekken die 

verbonden zijn aan opbouw van pensioen in eigen beheer. 

Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid en over-

lijdensrisico. 

Heeft u personeel en denkt u over een (verbeterde) pensioen- 

regeling? Uiteraard kan uw adviseur u ook adviseren over alle  

pensioenmogelijkheden voor personeel.
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Uw nabestaanden moeten  
ermee leven

• Zekerheid dat voldoende financiële middelen  

 beschikbaar zijn voor uw nabestaanden

• Verschillende dekkingsvormen 

• Te regelen in combinatie met oudedagsvoorziening  

 of als afzonderlijke polis

Niemand staat graag stil bij de mogelijk- 
heid van overlijden voor de pensioen- 
datum. Toch is dat noodzakelijk. Blijven  
uw partner en kinderen financieel goed  
verzorgd achter? Als u het nu goed regelt, 
hoeft u er in het vervolg nooit meer bij stil  
te staan. Dat is weer een zorg minder. 

Eenvoudig en voordelig
Combinatie met pensioenverzekering

Het is heel eenvoudig om het nabestaandenpensioen mee te nemen in uw  

verzekerd pensioen.  Er zijn voordelige constructies in combinatie met winst- 

deling mogelijk. En het spreekt bijna voor zich dat ook deze premies fiscaal  

aftrekbaar zijn.

Individuele oplossingen
Losse overlijdensrisicoverzekering

Ingeval u (nog) geen oudedagsvoorziening heeft of heeft gekozen voor opbouw  

in eigen beheer, dan is het aan te raden het overlijdensrisico apart te verzekeren.  

Er zijn verschillende constructies mogelijk, waarover uw verzekeringsadviseur  

u nader kan informeren.

Tip

Zorg als startende ondernemer 

voor een goede basis

Als startende ondernemer heeft u alle  

energie en middelen nodig om uw  

onderneming te laten groeien. U denkt 

waarschijnlijk nog niet aan uw pensioen. 

Wel kan het verstandig zijn het inkomen 

van uw gezin veilig te stellen door een  

overlijdensrisico- en arbeidsongeschikt-

heidsverzekering af te sluiten.

Combinatie met lijfrente-

verzekering

Indien u een lijfrenteverzekering afsluit 

met overlijdensrisicodekking, ontvangen 

uw nabestaanden een periodieke  

uitkering in het geval u overlijdt voor  

het bereiken van de lijfrente-ingangs-

datum. Vraag meer informatie aan uw  

verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl.
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Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal  

producten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de polisvoorwaarden. Voor een op uw  

situatie afgestemd advies kunt u zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van  

deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker 15Kijk ook op nn.nl
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Meer informatie?
Uw verzekeringsadviseur staat u graag te woord.  

Hij kent uw persoonlijke situatie als het gaat om 

verzekeren. Ook vindt u nadere informatie op  

onze website: nn.nl

Kijk ook op nn.nl

Uw adviseur:



Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

Nationale-Nederlanden
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag
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