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MedZorg® Mondzorg
Bent u op zoek naar een voordelige én complete AOV?
Hoe is uw aansprakelijkheidsrisico verzekerd? Hoe is uw
bedrijfscontinuïteit gewaarborgd? MedZorg® Mondzorg
biedt antwoord op al deze vragen.
Het pakket MedZorg® Mondzorg combineert hoogwaardige
verzekeringsoplossingen met maximale flexibiliteit en een scherpe premie.

Uw verzekeringsvoordelen
Ons pakket heeft veel voordelen ten opzichte van reguliere pakketten. Enkele
kenmerken zijn:
particuliere én zakelijke verzekeringen kunnen in één pakket
maatwerk is standaard
geen vaste contractstermijnen, behalve voor de AOV
iedere dag opzegbaar, behalve de AOV

Uw financiële voordelen
Door bundeling van uw verzekeringen kunnen wij goedkoper werken. Daarom
bieden wij u:
pakketkorting
bonuskorting
geen poliskosten
geen mutatiekosten

Praktijkhouder of VAR-WUO’er
MedZorg® Mondzorg biedt verzekeringen die passen bij uw situatie. Een
praktijkhouder heeft bijvoorbeeld een andere behoefte dan een VAR-WUO’er als
het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering. Of u nu praktijkhouder bent of
waarnemer: met MedZorg® Mondzorg heeft u een flexibel pakket waarmee u
altijd uit de voeten kunt.

Bedrijfscontinuïteit
Wij helpen u bij het waarborgen van uw bedrijfscontinuïteit. Zo bieden wij een
all risksdekking voor al uw zakelijke brandverzekeringen. Ook worden
onderhoudsgevoelige verzekeringen zoals de bedrijfsschade- en de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering jaarlijks geactualiseerd. En natuurlijk
kunt u rekenen op een snelle en correcte afhandeling van schades.

Arbeidsongeschiktheid
Voor zelfstandige ondernemers die arbeidsongeschikt worden, zijn er nauwelijks
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sociale voorzieningen. U zult dit risico veelal zelf moeten verzekeren.
Informeert u eens naar onze Riant AOV of Essentie AOV. Een paar voordelen
van deze AOV’s zijn:
beroepsarbeidsongeschiktheid
dekking voor hepatitis B-virus, HIV-virus en de MRSA-bacterie
zwangerschapsuitkering
vergoeding van de kosten van re-integratie
20 procent verhogings- en verlagingsrecht

Enkele veelgestelde vragen
Kan ik op ieder gewenst moment mijn verzekering opzeggen?
Ja, behalve de AOV kunt u uw verzekeringen op ieder moment opzeggen.
Wel hanteren wij een opzegtermijn van één maand.
Hoeveel pakketkorting krijg ik?
De maximale pakketkorting bedraagt 8 procent en is afhankelijk van
het aantal modules dat u verzekert. Daarnaast ontvangt u 2 procent
bonuskorting op alle verzekeringen als de AOV ook in het pakket zit.
De pakket- en bonuskorting wordt niet gegeven op de AOV.
Mag ik de premie in termijnen betalen?
Naast betaling per jaar mag u de premie ook per maand, kwartaal of half
jaar betalen. Wij rekenen hiervoor wel een toeslag van respectievelijk 3,
2 of 1 procent over de premie. Voor betaling per maand moet u een
machtiging voor automatische incasso verstrekken.

Een offerte aanvragen
Als u een offerte wilt voor het pakket MedZorg® Mondzorg, raadpleeg
dan onze website www.raadhoven.nl voor een deskundige adviseur die
bij u past. Raadhoven werkt uitsluitend samen met gespecialiseerde
adviseurs.
Raadhoven biedt als gevolmachtigde van diverse verzekeraars moderne
kwaliteitsproducten tegen een scherpe premie. De samenwerking tussen
Raadhoven en de betreffende verzekeraars vormt een krachtige
symbiose; kennis van de medische doelgroep en productinnovatie door
Raadhoven met de financiële draagkracht van grote verzekeraars.

