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Agenda

• Opening

• Marcus Spronk

• Les Davis van de Goudse

• Pauze

• Mischa van den Hoonaard juridisch

• EZA Verzekeringen pensioenen etc.



ZIP
( Zending Informatie Platform)

• Introductie december 2015

• Ontwikkeld voor zendingswerkers en 
stichtingen

• Diverse zending gerelateerde onderwerpen

• Verschillende auteurs

• Meer input is welkom



Whatsapp

• Vanaf heden bereikbaar via Whatsapp

• Tekstberichten en eventueel live gesprekken



Pensioenen

• Sinds 2 jaar geen goed product meer voor 
pensioenen.

• Alleen beleggingen of spaarrekeningen

• Nieuw product bij de Onderlinge                      
‘s Gravenhage



Wie zijn wij?

Kernwoorden:

• Klantbelang staat centraal

• Unieke combinatie: zekerheid en maatschappijwinstdeling

• Betrouwbaar

• Onafhankelijk

• Zelfstandig

• Solvabel

• Garantie

• Maatschappijwinstdeling

• 121 jaar ervaring in zekerheid

• Onderlinge 's-Gravenhage: samen zeker

Zie ook: www.onderlinge.info



Garantie en maatschappijwinstdeling

• Onvoorwaardelijke garantie

• De garantie geldt gedurende de gehele looptijd

• Zowel bij leven als bij overlijden

• Voor alle verzekeringsvormen

• Het gegarandeerde kapitaal kan stijgen door 

maatschappijwinstdeling

• Het gegarandeerde kapitaal kan niet dalen

• Bijgeschreven winst is onherroepelijk
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Winst ( 6 miljoen winst verdeeld in 2015 ) 
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Ontwikkeling solvabiliteit 



Voorbeeld berekening Pensioen

Man 32 jaar

Looptijd 30 jaar

Uitkering bij leven 

Winstdeling bij leven

Premie restitutie bij overlijden 100%



Voorbeeld berekening Pensioen

Premie € 250,- per maand

Garantiekapitaal op einddatum € 105.529,-

Kapitaal incl. winstdeling gerekend met 70% 
van het historisch rendement € 157.716,-

Kapitaal op basis van historie € 212,548,-



Voorbeeld berekening Pensioen

Man 32 jaar

Looptijd 30 jaar

Uitkering bij leven

Winstdeling bij leven

Extra storting



Voorbeeld berekening Pensioen

Premie € 250,- per maand 

Extra eerste storing € 10.000,-

Garantiekapitaal op einddatum € 119.935,-

Kapitaal incl. winstdeling gerekend met 70% 
van het historisch rendement € 186.879,-

Kapitaal op basis van historie € 259.188,-

Premie restitutie bij overlijden 100%



Voorbeeld berekening Pensioen

Man 32 jaar

Looptijd 30 jaar

Uitkering bij leven & overlijden (gemengd)

Winstdeling gemengd



Voorbeeld berekening Pensioen

Premie € 250,- per maand

Garantiekapitaal op einddatum € 102.363,-

Kapitaal incl. winstdeling gerekend met 70% 
van het historisch rendement € 151.472,-

Kapitaal op basis van historie € 202.083,-

Bedrag bij overlijden € 102.363,- excl. 
winstdeling.



Voorbeeld berekening Pensioen

Man en vrouw 32 en 33 jaar

Looptijd 30 jaar

Uitkering bij leven & overlijden (gemengd)

Winstdeling gemengd



Voorbeeld berekening Pensioen

Premie € 250,- per maand

Garantiekapitaal op einddatum € 100.108,-

Kapitaal incl. winstdeling gerekend met 70% 
van het historisch rendement € 148.094,-

Kapitaal op basis van historie € 197.558,-

Bedrag bij overlijden € 100.108,- excl. 
winstdeling bij overlijden van één van       
beiden



Uitvaartverzekeringen

• Geconstateerd dat veel mensen in de zending 
niets hebben geregeld voor hun uitvaart

• Vervoer stoffelijk overschot naar Nederland 
is geregeld via EZA Expat Pakket.

• Aangekomen in Nederland en dan??

• Wie draagt de kosten verder voor de 
begrafenis?

• Kosten uitvaart al snel € 8.000,-



Uitvaartverzekeringen

• Via de Ondelinge ‘s Gravenhage een 
uitvaartverzekering die geld uitkeert.

• Prima premiestelling

• Heel 2017 actie tarief voor het afsluiten van 
een uitvaartverzekering van €75,-
(normaal € 150,-) 



Voorbeeld berekening 
uitvaartverzekering

Man 32 jaar

Premiebetaling tot 75 jaar

Daarna premievrij

Uitkering alleen bij overlijden



Voorbeeld berekening 
uitvaartverzekering

Verzekerd bedrag € 8000,-

Premie € 13,35 per maand

Voorbeeld kapitaal bij 75 jarige leeftijd 
bedraagt op basis van 70% van het historisch 
rendement €18.179,-




