
Sjon, geboren op 30 juli 1979, gezond en niet-roker -  berekening op 1-7-2021   

 

 

 

 

 

Hieronder ziet u de ’maandpremie’ In ons voorbeeld wordt deze man 80½ jaar 

(gem. levensverwachting 2019).  De € 11000.- wil hij vrij kunnen besteden.  

 

De Twenthe  Bijkomende extra kosten € 24.- (mogelijkheid naar keuze tot maatadvies aan huis € 24.-) 

 

     

 

 

 

Kosten tot z’n 65e
  juli 2021 = 277 maanden premie 277 x € 26,18 = € 8287,84 + € 24.- = € 8311,84 

Kosten tot aan z’n overlijden 463 maanden x € 22,07 = € 8287,84 + € 24.- = € 10242,41 

 

Dela   Bijkomende eenmalige kosten € 16,70  

 

 

 

 

 

 

 

Kosten tot z’n 65e
  juli 2021 = 277 maanden premie 277 x € 32,08 = € 8886.16 + € 16,70 = € 

8902,86   Kosten tot aan z’n overlijden 463 x € 21,57  = € 9986,91 + € 16,70  =  € 10003,61  

Een paar aandachtspunten vooraf: …       (om alle vergelijkingen zuiver te houden) 

 

1 Wat u ook kiest, er zijn altijd acceptatievoorwaarden. Als mijnheer pastoor al  aan uw bed staat, lukt afsluiten niet meer. 

2 Premie betalen tot aan de 65 jarige leeftijd kan maar tot een bepaalde maximum leeftijd.  

3 U Kunt kiezen voor indexatie van uw verzekering, dan wordt de uitkering (+ dus ook premie) aangepast aan de inflatie. 

4 U kunt soms ook kiezen voor bijvoorbeeld maar x  jaar premie betalen. Als die keuze er is, kiezen wij  hier voor 20 jaar. 

5 Deze sommetjes zijn door ons gemaakt met op de websites geplaatste rekenmodules. U kunt dit dus zelf ook doen 

6 Er worden wettelijk verplichte kosten in rekening gebracht, deze staan apart genoemd 

7 Verzekeringen kunnen voor uzelf +tegelijk ook voor uw partner worden afgesloten 



              

Helaas werken verzekeraars allemaal met eigen rekenmethodes 

Ardanta bijvoorbeeld biedt onze man op hun site als eerste de mogelijkheid tot premiebetaling tot het 

80
ste

 jaar. Kosten zijn bij hen inclusief.  

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat diezelfde € 11000 aan uitkering in geld dan 457 maanden x € 23.59 =  € 10780,63 kost. 

Kies je bij hen voor zelf de einddatum bepalen, Dan kun je tot je 65
ste

 kiezen in juli 2021 en dan kom je op 277 

maanden premie x € 34,35 =   € 9514,95            

Monuta keert niet alle geld uit maar heeft € 2000 gedwongen winkelnering voor de Monuta 

uitvaartverzorger, waar u dan altijd aan vast zit. GEEN VRIJE KEUS. Ook betaalt u tot aan het overlijden. Onze 

man wordt 85 dus betaalt hij 517 x € 20,94 =  € 10825,98 De € 64.- kosten zitten daar al in. 

Maar geen vrije keuze en slechts € 9000 daarvan mag vrij worden besteed.  
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