
 

 

AOV-AdviesMonitor: 
 
De AOV-AdviesMonitor geeft ons de mogelijkheid (pro)actief het arbeidsongeschiktheidsrisico 
binnen uw persoonlijke situatie te beheren en eventueel aanvullende  adviezen uit te brengen. Het 
betreft een serviceabonnement met volledige transparantie inzake onze kosten en de 
werkzaamheden die binnen de AOV-AdviesMonitor vallen zoals: 
 

 Persoonlijk advies, we kennen uw situatie en de markt waarin u werkzaam bent  
 Periodiek controleren of de dekking nog aansluit bij uw persoonlijke situatie en 

wensen 
 Begeleiding bij de afhandeling van een claim en controle van de uitkering  
 Het behartigen van uw belangen bij de verzekeraar 
 Contact onderhouden met en informatie verstrekken aan maatschappij en uw 

accountant 
 Beheer en nazorg aan de hand van actuele wet- en regelgeving en/of nieuwe 

producten 
 Doorvoeren van administratieve aanpassingen op de verzekering 
 Controleren van de noodzaak van de verzekering 
 Uw vragen omtrent de verzekering beantwoorden 

   
De AOV-AdviesMonitor gaat in op de ingangsdatum van de verzekering en de resterende maanden 
van dat jaar worden in een aparte nota verwerkt als advieskosten. Daarna wordt het elk jaar in 
januari verlengd zolang de verzekering via ons kantoor geadministreerd is.  
 
De kosten van de AOV-AdviesMonitor zijn € 300,- per jaar (12 maanden maal € 25,-) per jaar en 
zijn BTW vrij. De premies van de verzekering zelf zijn zonder provisie. Hiermee hanteren wij een 
transparant en duidelijk tarief.  
Bij het aangaan van de verzekering gaat u een overeenkomst aan voor de AOV-Monitor. De 
tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd of aangepast.  
 
Algemeen: 
Libero Consult valt onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is in het bezit van de benodigde 
vergunningen. Het registratienummer bij AFM i s 12041677. Naast AFM bestaat er voor de financiële markt nog een 
overkoepelend instituut voor klachten. Wanneer wij er bij een klacht van u er niet samen uit kunnen komen, kunt u zich richte n 
tot Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).  
Ons registratienummer bij Kifid is 300.015299.  

 

http://www.libero-consult.nl/aov-monitor/

