
Vangnet 
voor  
zelfstandigen



Goedendag!

Hierbij ontvang je de aangevraagde brochure 
over de Tulpenfonds vangnetten. We vertellen je 
graag alles over de drie mogelijkheden die we je 
bieden om, zelfstandig of in combinatie, je 
vangnet voor uitval te organiseren.

In deze brochure vind je de uitleg per product, 
ook vertellen we aan het eind over onszelf. Wie 
we zijn en wat ons drijft om deze vangnetten 
voor jou te organiseren.

Mocht je vragen of onduidelijkheden hebben, 
aarzel dan niet om contact op te nemen.
Dat kan telefonisch op: 024 750 40 70. Via mail: 
serviceteam@tulpenfonds.nl of via de 
chatfunctie op de website.

Dankjewel voor je interesse en we kijken er naar 
uit je als deelnemer te kunnen begroeten!



Jouw persoonlijke specialist bij uitval  
en vooral bij het voorkomen ervan

 
gezondheidscoach



Wat is het?

De regie pakken over je eigen leven. Dat is je belangrijkste 
drijfveer als zelfstandige. Dan gaat ’t niet alleen om de 
vraag wat als ik uitval? Dan is voorkomen dat je uitvalt 
minstens zo belangrijk. Blijven werken is voor jou namelijk 
essentieel. Daarom is er de Tulpenfonds 
Gezondheidscoach. Een specialist met jarenlange 
ervaring die jou actief begeleidt bij uitval, maar die er om 
te beginnen voor zorgt dat je gezond blijft.

Iemand die altijd bereikbaar is. Die je tips geeft en met je 
meedenkt. Die handelt in jouw belang, in plaats van dat 
van De Verzekeraar of De Werkgever. Die snapt dat uitval 
geld kost. Jouw geld. Kortom, een specialist, die er 
speciaal is voor jou.

Tulpenfonds GezondheidsCoach

Om door te kunnen gaan 
moet je soms even stil staan 

bij hoe het met je gaat.



Voor wie?

Als zelfstandige ben je geneigd om altijd door te gaan. 
Maar soms moet je even stilstaan. Zodat je door hebt hoe 
het met je gaat.

Daarom krijg je ieder half jaar een korte gezondheidscheck 
aangeboden die aan jou je welbevinden terugkoppelt. 

Mocht je ziek zijn, dan krijg je adequate hulp van de coach, 
zodat je snel weer aan het werk kunt. Hij verwijst je 
bijvoorbeeld door naar een deskundige die je helpt met 
beter worden en re-integreren. Daarnaast krijg je iedere  
6 weken de Tulpenfonds gezondheidsnieuwsbrief,  
met tips en adviezen. 

Tulpenfonds GezondheidsCoach



Hoe werkt het?

Elk half jaar mag jij een korte gezondheidscheck doen.  
Mag, moét niet. Deze check geeft je een goed beeld van  
hoe jij je gezondheid ervaart. De uitslag van de check  
werkt als een stoplicht.  
 
Groen
Mooi, je voelt je gezond.  
 
Oranje 
Je voelt je redelijk gezond, maar wat extra 
aandacht is nodig. Je coach helpt je hiermee.  
 
Rood 
Je voelt je niet goed, en voorkomen van uitval is 
noodzaak. Je coach neemt direct contact met 
je op om te overleggen wat nodig is. 

De gezondheidscheck is anoniem en alleen zichtbaar voor jou 
en de coach, zodat er bij rood actief gehandeld kan worden. 
Je wilt je natuurlijk zo snel mogelijk weer ‘groen’ voelen.

Tulpenfonds GezondheidsCoach



Wat krijg je precies?

 — Een onafhankelijk specialist, met veel ervaring in het 
begeleiden van zelfstandigen op het gebied van 
gezondheid en uitval. 

 — Een vast aanspreekpunt en ongelimiteerd contact 
wanneer jij dat wilt. 

 — Een halfjaarlijkse gezondheidscheck (geheel 
vrijblijvend). 

 — Begeleiding (bij bijvoorbeeld ziekte) en een eventuele 
doorverwijzing naar andere hulpverleners, zodat je weer 
verantwoord aan het werk kunt. 
 

 —  Iedere 6 weken gezondheidstips.

Tulpenfonds GezondheidsCoach

Net zo goed voor  
jezelf zorgen, als voor  

je onderneming.



Wat kost het?

Het abonnement kost €10,- per maand (excl. BTW) en is 
maandelijks opzegbaar en fiscaal aftrekbaar. Mocht je 
coach je doorverwijzen naar andere specialisten, dan 
factureren zij rechtstreeks aan jou. Uiteraard met jouw 
goedkeuring. Wanneer je andere specialisten wilt spreken, 
krijg je vooraf een prijsopgave. Een abonnement op de 
Tulpenfonds Gezondheidscoach is makkelijk te 
combineren met het zelfstandigenfonds of de 
zelfstandigenverzekering.

Tulpenfonds GezondheidsCoach

€10
Per maand



De gezondheidscoach 
afsluiten kan makkelijk 
en snel

Tulpenfonds GezondheidsCoach

Kies in 3 stappen een Coach

1  Ga naar www.tulpenfonds.nl/gezondheidscoach 
 

1    Klik op de betaallink en maak je  
“mijn Tulpenfonds” omgeving aan. 

3   Doe de gezondheidscheck of maak een afspraak 
om kennis te maken met de coach. Dat kan 
online of telefonisch.

Ik zorg ervoor  
dat je niet omvalt als  

je even stilvalt.
A N N A ,  G E Z O N D H E I D S C O A C H



Solidariteit als het even tegenzit

 
zelfstandigenfonds



Wat is het?

Het Tulpenfonds Zelfstandigenfonds is een collectief van 
zelfstandigen, die elkaar voorzien van inkomen in geval van 
uitval. Dit noemen we een schenkkring.  Op basis van 
solidariteit vormt het fonds dus één groot vangnet. In 
tegenstelling tot een plaatselijke schenkkring (ook wel 
broodfonds genoemd) blijf je hier anoniem. Zelfstandigen 
zorgen dus met elkaar voor elkaar.

Je draagt bij aan een 
uitkering in geval van 

uitval. Met elkaar.  
Voor elkaar.

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds 



Voor wie?

Voor zelfstandigen die geen verzekering kunnen of willen 
afsluiten, maar wel graag een degelijk vangnet willen 
hebben. Voor hen die voor solidariteit zijn, maar een 
plaatselijke schenkkring (ook wel broodfonds) te ons kent 
ons vinden. Ook voor zelfstandigen uit beroepsgroepen die 
niet toegelaten worden tot een verzekering is het 
Tulpenfonds Zelfstandigenfonds dé uitkomst. Iedereen kan 
in het fonds, zolang je maar gezond bent bij de start. 
Hiervoor hoef je geen ingewikkelde papieren in te vullen of 
onderzoeken te doen. Wij geven jou het vertrouwen.

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds 



Check

    Wil je (nog) geen verzekering afsluiten, maar wel 
een goed vangnet?

    Word je niet geaccepteerd door verzekeraars?

     Spreekt solidariteit je aan, maar vind je een 
broodfonds niet anoniem genoeg?

Geen ingewikkelde 
gezondheidsverklaringen, 

kleine lettertjes, hoge 
premies en langetermijn 

verplichtingen.

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds 



   Keuze uit       
  € 1.000
 € 1.500
 € 2.000

Netto per maand

Hoe werkt het?

Je sluit je als zelfstandige aan samen met andere zelfstandigen. 
Je betaalt eenmalig €175,- inschrijfkosten, plus een maandelijkse 
administratievergoeding van €10,- (excl. BTW).

Mocht je uitvallen, dan ontvang je een maandelijkse uitkering uit 
het fonds. Je kunt kiezen uit drie bedragen: €1.000,-, €1.500,- of 
€2.000,- netto per maand. Je vraagt het bedrag aan wanneer je 
ziek bent. Van de andere zelfstandigen in het fonds ontvang je na 
6 weken het gekozen bedrag voor het percentage dat je 
arbeidsongeschikt bent. 

Elke maand tot je weer beter bent, met een maximale periode 
van twee jaar. Elke deelnemer draagt dus bij in geval van uitval 
van een andere deelnemer. Gemiddeld is dat zo’n €30,- per 
maand. Tijdens uitval helpt jouw casemanager je op een 
verantwoorde manier snel weer aan het werk te krijgen.

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds 



Handig om te weten:

 — Keuze uit €1.000,-/€1.500,-/€2.000,- netto 
bijdrage per maand voor maximaal twee jaar.

 — Claim op bijdrage wordt gecheckt door 
onafhankelijke ARBO arts.

 — Solidariteit zonder dankjewel te hoeven zeggen 
(anonieme solidariteit).

 — Na aanmelding word je direct onderdeel van 
de schenkkring.

 — Een gemiddelde bijdrage van slechts €30,- 
per maand.

 — Simpel online te regelen, op te zeggen en te 
betalen via iDeal.

Tulpenfonds Zelfstandigenfonds 

Maandelijks opzegbaar, 
simpel online af te sluiten 

en geen wachttijden.



De zekerheid van een vast inkomen 
per maand, voor langere duur

 
zelfstandigenverzekering



Wat is het?

De Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering is een 
arbeids ongeschiktheidsverzekering speciaal voor 
zelfstandigen. Een betaalbare basisverzekering voor als 
je een goed vangnet wilt hebben, maar geen torenhoge 
premies en ingewikkelde keuzes. Met de Tulpenfonds 
Zelfstandigenverzekering weet je zeker dat je een 
uitkering krijgt in ‘t geval je (gedeeltelijk) niet meer 
kunt werken. Je ontvangt deze uitkering maandelijks 
na 6 weken uitval. Tot je weer beter bent, voor 
maximaal 7 jaar.

Een transparant en 
toegankelijk product, 

zonder addertjes.

Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering



Voor wie?

Voor zelfstandigen die bij uitval terug willen vallen op een 
vast bedrag per maand, voor een langere tijd. Die alles 
goed willen regelen, maar geen grote financiële 
verplichtingen aan willen gaan. Of dat nog niet kunnen.

Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering



Check

    Wil je de zekerheid van een uitkering voor langere 
duur?

    Wil je preventie én hulp vanaf dag één?

    Wil je een simpel proces en een lage premie?

    Vind je een vangnet van €21.430,- (wordt ieder jaar 
geïndexeerd) bruto inkomen op jaarbasis voldoende?

Dan past de Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering bij jou.

Verzekerd van een 
inkomen bij uitval én 
een goede nachtrust.

Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering



Hoe werkt het?

We bieden 4 premiegroepen van €50,-, €100,-, €150,- en 
€200,- bruto per maand. Je wordt ingedeeld in de premie-
groep (blauw, groen, paars of oranje) die bij jou, je leeftijd en 
beroep past. Hiermee ben je verzekerd van een inkomen bij 
uitval ter hoogte van maximaal €21.430,- bruto per jaar. 

Na 6 weken uitval ontvang je iedere maand het bedrag tot je 
weer beter bent. Dat kan voor maximaal 7 jaar. De verzekering 
is maandelijks opzegbaar;

 — De premie is fiscaal aftrekbaar.

 — De premie wordt niet verhoogd nadat er een uitkering is 
geweest.

€50
Per maand

€100
Per maand

€150
Per maand

€200
Per maand

Ondernemers met een laag risico  
op arbeidsongeschikheid.

Ondernemers met een licht risico  
op arbeidsongeschikheid.

Ondernemers met een gemiddeld 
risico op arbeidsongeschikheid.

Ondernemers met een hoog risico 
op arbeidsongeschikheid.

Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering

Premiegroepen



Wie zijn wij?

Wij zijn het Tulpenfonds en we komen uit de sociale zekerheid. 
We vinden dat alle zelfstandigen in Nederland een passend 
vangnet verdienen. Als zelfstandige wil je je eigen keuzes 
maken. Aan het roer staan. Wij vinden het dus ook logisch dat 
je bij ons zelf kunt kiezen welk vangnet er geschikt is voor jou. 
En dat je dat goed en snel kunt regelen, je stopt je tijd immers 
liever in je onderneming. Daarom hebben we onze jarenlange 
ervaring ingezet bij het ontwikkelen van drie kant-en-klare 
oplossingen. Zodat er altijd één bij jouw wensen en 
persoonlijkheid past: Tulpenfonds gezondheidscoach, 
Tulpenfonds zelfstandigenfonds en Tulpenfonds 
zelfstandigenverzekering.

Alle drie houden ze rekening met uitval, maar ook met het 
voorkomen ervan. Solide vangnetten die jou ook daadwerkelijk 
opvangen als dat nodig is. Geen ingewikkelde procedures, 
maar oplossingen zonder poespas. Zodat je het vandaag gelijk 
goed kunt regelen. 

Wat ook de reden is dat je bedrijf stil dreigt te vallen, we 
geloven dat je altijd in beweging kunt blijven. Dat begint met 
het kiezen voor jouw persoonlijke vangnet.

Over Tulpenfonds



Tulpenfonds 
GezondheidsCoach

 Als preventie het belangrijkste is

 Halfjaarlijkse gezondheidscheck

 €10,- per maand fiscaal aftrekbaar 
 

Tulpenfonds  
Zelfstandigenvoorziening

 Met elkaar. Voor elkaar

 Keuze uit €1.000,-, €1.500,- of €2.000,- per maand

 €30,- per maand bijdrage 
 

Tulpenfonds 
Zelfstandigenverzekering 

 Zekerheid van inkomen

 Uitkering tot maximaal 7 jaar

 Vanaf €50,- per maand fiscaal aftrekbaar

 

We vinden dat alle zelfstandigen in Nederland een  
passend vangnet verdienen. oplossingen zonder poespas,  

regel het vandaag nog op tulpenfonds.nl


