een mogelijkheid am je bij te verzekeren door een pnrticuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekerinq af te sluiten.
Ook
bij
het
afsluiten
van
een
arbeidsongeschiktheids
verzekering geldt een acceptatieplicht. De bedrijfsverzekering
waarbij je aangesloten was voordat je als zelfstandige ging
werken moet je aannemen als klant. Iedereen die in loondienst
werkt of een uitkering geniet via de $uciale uienst is aange
sloten oi j een bedri j fsvereniging . Deze moet je dus accep
teren, Dlits je jc aanmeldt binnen een maand nadat:. je je baan
hebt opgezegd of je uitkering hebt stopgezet!
Een arbeidsangeschiktheidsverzekering is duur. Hoeveel
je
krijgt uitbetaald is afhankelijk van de premie die je betaalt
en bedraagt zo' n "I() % van je opgegeven dagloon (inkomen per
dag). Je kan zelf tot op zekere hoogte je dagloon bepalen voor
de arbeidsongeschiktheidsverzekering en dus ook de uitkering
die je krijgt bij ziekte. Als je zegt heel veel te verdienen
(een heel hoog dagloon opgeeft bi j de verzekeringsmaatschap
pi j ), en je wordt binnen een maand ziek, dan kun je vragen
verwachten. De particuliere verzekeringsmaatschappijell keren
uit na ziekte van langer dan 1 maand.
De premie is afhankelijk van de verzekerde som (uitkering die
je, wi! t kri jgen), je leefti jd en het eigen risico dat je
neemt.
Je moet voar een minimum ui tkering vi j arbeidsongeschiktheid
(bi jstandsnivo) rekenen op minimaal 150, - premie per maand.
Het voordeel om tach een arbeidsongeschiktheidsverzekering tc
llemen is dat als je bijstand krijgt je eerst een groat deel
van je eigen vermogen (je spaarcenten, je eigen huis etc.)
moet 'opeten', voordat je een uitkering kr.ijgt.
Een medische keuring kan soms verplicht worden gesteld, af
hankelijk van de hoogte van de verzekerde som en je leeftijd.
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering
aftrekbaar van de belastingen.

is

wel

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Deze verzekering dekt de kosten als je tijdens het uitaefenGn
van je beroep schade toebrengt aan anderen.
Je particuliere aansprakelijkheidsverzekering i~ niet geldig
ti jdens je werk. Nou is .de kans niet 20 groot. ·dat een klant
jou aansprakelijk stelt voor bijvoorbeeld een gescheurde
broek, maar als je je hier tach voor wilt verzekeren dan kost
het je zo'n 150 gulden per jaar.
Verzekeringen kun je direct bi j een verzekeringsmaatschappi j
afsIuiten, maar je kunt ook een verzekeringsadviseur in de arm
nemen die als tussenpersoon .optreedt. Hij/zij kan je persoon
lijk advies geven over welke verzekering het beste aansluit op
jouw situatie en je ook inlichten over pensioenen. Op dit
moment lopen er een paar niet helemaal frisse types rond in de
prostitutiewereld die zeggen weI gaede verzekeringen te kunnen
verzorgen voor prostituees. Voordat je met 20 iemand in zee
gaat is het verstandig even te ki jken wat de normale pri jzen
zijn of even contact op te nemen met De Rode Draad. In de
verzekeringswereld gaat veel geld om, en je moet wel zeker
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