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ZZP GarantiePlusPensioen

Zekerheid voor nu en later
• Gegarandeerd kapitaal op einddatum

• Gegarandeerd rendement op uw inleg

• Goede regeling voor uw nabestaanden

Pluspunten 
• Pensioenopbouw en nabestaandenvoorziening 

in één

• Fiscale aftrekmogelijkheid lijfrentepremie 

• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Waarom Onderlinge ’s-Gravenhage? 
• Sinds 1895 producten met gegarandeerd 

eindkapitaal

• Onderlinge waarborgmaatschappij 

• Maatschappijwinstdeling 



Onderlinge ’s-Gravenhage 
Samen zeker



Gegarandeerd kapitaal
Met uw inleg bouwt u een gegarandeerd verzekerd 

kapitaal op én verzekert u een gegarandeerd 

kapitaal bij uw overlijden. 

U bepaalt zelf de hoogte van het gewenste 

verzekerd kapitaal op uw pensioendatum. Hiermee 

koopt u te zijner tijd zelf een pensioen aan. Ook 

bepaalt u zelf de hoogte van het verzekerd kapitaal 

bij overlijden, zodat uw nabestaanden na uw 

overlijden financieel goed verzorgd achterblijven.

De garantie maakt het ZZP GarantiePlusPensioen 

uniek. Van tevoren staat vast hoeveel 

rendement u minimaal maakt. Minimaal, want 

uw verzekerd kapitaal kan nog stijgen door de 

maatschappijwinstdelingsregeling van  

Onderlinge ’s-Gravenhage.Neem de tijd voor uw pensioen
U doet er goed aan als zelfstandige zonder 

personeel tijdig na te denken over uw pensioen en 

de financiële gevolgen van overlijden.

Hoe eerder u begint, hoe langer u de tijd hebt om 

een goed pensioenkapitaal op te bouwen.

Als zzp’er bouwt u geen pensioen op via een 

werkgever. U moet daarom zelf zorgen voor een 

aanvulling op uw AOW. Maar ook een voorziening 

voor uw nabestaanden is erg belangrijk. Hoe staan 

zij ervoor, mocht u komen te overlijden? 

Het ZZP GarantiePlusPensioen van Onderlinge 

’s-Gravenhage biedt u die combinatie: de opbouw 

van een pensioenkapitaal voor uw oudedag en een 

verzekering voor uw nabestaanden. Dat geeft u als 

zelfstandige een stuk financiële zekerheid voor nu 

en later.

De productkenmerken 
van het ZZP 
GarantiePlusPensioen
Het ZZP GarantiePlusPensioen is een 

levensverzekering die de opbouw van een kapitaal 

voor uw oudedag combineert met de verzekering 

van een kapitaal voor uw nabestaanden als u komt 

te overlijden.

Zekerheid voor nu en later



de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u over. 

Zo bouwt u toch pensioenkapitaal op en blijft de 

dekking voor uw nabestaanden in stand.

Maatschappijwinstdeling 
Jaarlijks wordt het bedrijfsresultaat van  

Onderlinge ’s-Gravenhage vastgesteld. Daarbij 

wordt bepaald hoeveel winst wij kunnen verdelen. 

Van de winst die wij verdelen gaat 95% naar onze 

deelnemers (polishouders) met winstdelende 

verzekeringen. Uw verzekerd kapitaal kan hierdoor 

groeien. Het nieuwe, verhoogde kapitaal is ook 

gegarandeerd. 

Fiscale aftrekmogelijkheid 
Het ZZP GarantiePlusPensioen voldoet aan de 

fiscale vereisten van een lijfrenteverzekering. U 

kunt hierdoor de inleg in mindering brengen op uw 

inkomen. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. 

De hoogte van de premieaftrek is afhankelijk van 

de hoogte van uw pensioentekort. U kunt op onze 

website berekenen welk bedrag u maximaal kunt 

aftrekken. Uiteraard kunt u hiervoor ook terecht bij 

uw adviseur.

Als u gebruik maakt van de fiscale 

aftrekmogelijkheid, dan staat uw kapitaal fiscaal 

‘gereserveerd’ voor uw pensioen. Er gelden dan 

ook fiscale voorwaarden. Zo moet u met uw kapitaal 

een periodieke uitkering aankopen. Dit geldt ook 

voor uw nabestaanden. De periodieke uitkeringen 

worden belast met inkomstenbelasting. U stelt de 

belastingheffing dus uit door gebruik te maken van 

de fiscale aftrek mogelijkheden.  

Premievrijstelling bij arbeids-
ongeschiktheid
U kunt het risico van arbeidsongeschiktheid 

meeverzekeren in het ZZP GarantiePlusPensioen. 

Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan nemen wij 



na de vaststelling van ons bedrijfsresultaat én na 

het besluit om winst ter beschikking te stellen voor 

winstdeling.

Dit product is een levensverzekering 

met maatschappijwinstdeling en is geen 

beleggingsverzekering.

Bij dit product hoort een Essentiële-

informatiedocument (Eid). Het document geeft u 

inzicht in de specifieke eigenschappen van het 

product en helpt u het met andere producten te 

vergelijken. Vraag erom en lees hem voordat 

u het product  koopt. U kunt het essentiële-

informatiedocument (Eid) ook vinden op onze 

website onderlinge.info. Op onze website vindt u ook 

onze algemene voorwaarden onder ‘downloads’.

Persoonlijk advies
Een goede oudedagsvoorziening is persoonlijk en 

vereist maatwerk. Wij werken daarom samen met 

onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u objectief 

advies geven, geheel afgestemd op uw persoonlijke 

wensen en situatie als zzp’er.

Als u eerder in loondienst werkte en pensioen via 

uw werkgever hebt opgebouwd, ontvangt u een 

Uniform Pensioenoverzicht, een ‘UPO’. Uw adviseur 

kan aan de hand van dit pensioenoverzicht precies 

uitrekenen hoe het ZZP GarantiePlusPensioen 

van Onderlinge ’s-Gravenhage hierop de ideale 

aanvulling is.

Over Onderlinge ’s-Gravenhage
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 

„’s-Gravenhage” U.A. is opgericht in 1895. 

Wij zijn geen gewone verzekeraar, maar een 

onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten 

aansprakelijkheid. Dat betekent dat u wél meedeelt 

in de eventueel te verdelen winst, maar niet in een 

mogelijk verlies. Dat maakt Onderlinge ’s-Gravenhage 

zo aantrekkelijk en uniek. Het gaat toch om uw 

‘verzekerde’ toekomst.

De deelnemer staat centraal
Sinds 1895 is er veel veranderd in de wereld. Maar 

het ‘onderlinge’ karakter van onze Maatschappij 

is gebleven: het klantbelang en het bieden van 

zekerheid staan centraal.

Wat u ook moet weten
De hoogte van de maatschappijwinstdeling is 

afhankelijk van het bedrijfsresultaat van  

Onderlinge ’s-Gravenhage. Dit betekent dat de 

hoogte van de werkelijke winstdeling pas bekend is 

Deze brochure is opgesteld op 10 oktober 2018. De brochure geeft algemene 

informatie over ons product ZZP GarantiePlusPensioen. Wij hebben de 

inhoud zorgvuldig samengesteld naar de stand van het product en de voor-

waarden, ons maatschappijbeleid en de geldende wet- en  regelgeving op 

deze  datum. Door veranderingen in het product of de voorwaarden, ons be-

leid of de wettelijke regels na deze datum kan de informatie in deze brochure 

niet meer actueel zijn. Vraag uw adviseur daarom naar actuele informatie 

voordat  u  dit  product koopt. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

www.keurmerkverzekeraars.nl
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