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WGA en ZW Eigenrisicodragen

Welkom bij de ofertefabriek
Werkgevers mogen Eigenrisicodrager worden voor de WGA en de Ziektewet. Dat kan een fnancieel
aantrekkelijke keuze zijn. U heeft alleen nog een premie en polisvoorwaarden nodig om een goede afweging te
maken. Daar kunnen wij prima bij helpen. U krijgt door onze kennis en vaardigheid, snel en gemakkelijk uw
complete premieoferte inclusief alle noodzakelijke documenten. En u betaalt ons daar een vase oferteprijs
voor. Een invoervelden hulp en een ofine-formulier zorgen dat de invoer overzichtelijk blijft. Lees meer

Kies verzekeraar(s)
Verzekeraar

informatie
informatie
informatie
informatie
informatie
informatie
informatie
informatie
informatie

Uw specifeke wens

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsak sectorcode
Sector
SV-lonen (tot € 51.978,-) jaarbasis 2015 €
Geschatte SV-lonen (tot € 52.766,-) jaarbasis 2016 €
SV-lonen voor werknemers met vas diensverband €
SV-lonen voor werknemers met fexibel diensverband €
Werknemers aanwezig loon hoger dan € 125.000,-
Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) aanwezig?
Eigenrisicodragerschap WGA is aangevraagd
Eigenrisicodragerschap ZW is aangevraagd

Werknemers
Aantal werknemers
Aantal werknemers met vas diensverband
Aantal werknemers met fexibel diensverband
Werknemers in diens sinds het jaar
Gemiddelde duur tijdelijke contracten?
Worden werknemers als uitzendkracht uitgezet?

Werknemersgegevens download sjabloon Excellijs hier.

Rechtstreeks naar:
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OFFERTE LINKS

CHECKLIST SCHADE
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Laatste weblogs

WGA Eigenrisicodragen uitgelegd in 3
minuten

Benadelingshandelingen door zieke
werknemers

Mercator pensioen voor vrouwen

Terugkeerpremie publieke bestel UWV

Gedifferentieerde WGA premie, een stil
bedrijfsrisico

Doorneweerd
Specialisten bedrijfsverzekeringen, WGA eigenrisicodrager en Employee Benefits
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 De Amersfoortse Verzekeringen
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 Centraal Beheer
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Verzuimbegeleiding en re-integratie
Re-integratie in eigen beheer
Huidige Arbodiens
Huidige re-integratie diensverlener
Besaande Arbo contract tot

Gediferentieerde premiepercentage 2016 WHK
WHK Premiecomponent WGA fexibele diensbetrekkingen %
WHK Premiecomponent WGA vase diensbetrekkingen %
WHK Premiecomponent ZW-lasen %

Hisorie werknemers ziekte
Loon voor loonhefng (€) 2013 2014 2015
Totaal aantal werknemers 2013 2014 2015
Verzuimpercentage (%) 2013 2014 2015

% Kortverzuim 1-7 dagen 2013 2014 2015
% Middelverzuim 8-43 dagen 2013 2014 2015
% Langverzuim 43 dagen of langer 2013 2014 2015

Zijn er in 2013-2015 loonsancties aan uw bedrijf opgelegd?
Zijn er meer dan twee werknemers 2014-2015 ziek uit diens in
Ziektewet terecht gekomen?
Zijn er (ex-)werknemers die in 2011-2015 WIA-uitkering hebben
ontvangen?

Geef informatie over werknemers met WIA-uitkering. Gebruik
sjabloon Excellijs download hier

informatie

informatie

informatie

informatie

Loon voor loonhefng €
1e ziektejaar eigenrisicoperiode
1e ziektejaar loon aan werknemer
2e ziektejaar loon aan werknemer
Werkgeverslasen meeverzekeren

Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Poscode
Vesigingsplaats
Kamer van Koophandel nummer
Loonhefngennummer
Naam tekenbevoegde

Onderwerpen

Aansprakelijkheid (83)

Branche (123)

English (26)
pension-advice  (8)
pension-netherlands  (11)

Kantoorbelevenissen (54)

Miscellaneous (293)

Ondernemingsraad-pensioen (45)

Pensioen Lijfrente AOW (440)

Pension-Pooling (12)

Politiek (61)

Tips en trucs (59)

Verzekeraars (105)

Verzekeringen (147)
bouw  (1)

Verzekeringsfilmpjes (134)

Vreemd (70)

WGA ziektewet eigenrisicodrager (29)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid (167)

ZZP (13)

Recente reacties

Anoniem op De prolongatiepremie prolongeren

Anoniem op De prolongatiepremie prolongeren

De Mooy op AOV…. Waarom ook al weer?

Fred van Leeuwen op Paternalistische
pensioenvisie

GC van Bekkum op Heel oud regime

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee
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 Verzekeren WGA Vas en Flex Eigenrisicodragen

 Verzekeren Ziektewet Eigenrisicodragen

 Diensverlening Ziektewet Eigenrisicodragen

 Verzekeren Ziekteverzuim loondoorbetaling

 30  60  90  180  365
 100%  95%  90%  85%  80%  75%  70%
 100%  95%  90%  85%  80%  75%  70%
 0%  5%  10%  15%  20%  25%
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Functie
Uw inkomensadviseur
Uw huidige verzuimverzekeraar
Uw huidige ZW verzekeraar
Uw huidige WGA verzekeraar
Naam contactpersoon (verplicht)
Emailadres contactpersoon(verplicht)
Telefoon voor vragen

Uw aanvullende toelichting, opmerkingen en vragen

Uw aanvullende download overige informatie.

Lees hier onze disclaimer. Copyright 2016 Doorneweerd. Alle rechten voorbehouden.

BEDRIJVEN OFFERTES BEDRIJFSPENSIOEN WOORDENLIJST OVER ONS VERZEKERINGEN CONTACT
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