
Toelichting op het verzekerdenoverzicht  
Loyalis AOV Bouw 

Het is van belang dat u het verzekerdenoverzicht met zorg invult. Wij kunnen dan voor u zo snel 
mogelijk uw AOV Bouw contract afrekenen en prolongeren. Onvolledige opgaven kunnen niet 
worden verwerkt en leiden tot vertraging bij de opmaak van uw afrekening en/of prolongatie. Wij 
adviseren u daarom om eerst deze toelichting aandachtig door te nemen. 

Doel van het verzekerdenoverzicht 
U gebruikt dit overzicht om op te geven welke werknemers er het afgelopen jaar bij u op de 
loonlijst stonden en wat hun loon bedroeg. Deze informatie is van belang om de juiste premie 
voor u te kunnen berekenen. Daarnaast willen wij u er op attenderen dat bij het toekennen van 
een eventuele uitkering gerekend wordt met de loongegevens uit het verzekerdenoverzicht. 

Wie zijn niet verzekerd? 

Uitgesloten van de verzekering zijn: 

• DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) 

• Werknemers met een 0-urencontract 

• Stagiaires 

• Uitzendkrachten en gedetacheerden 

Periode in dienst lopend jaar 
Geef de aaneengesloten periode op waarover uw werknemer in dienst is geweest, veelal betreft 
dit het gehele jaar. 

Datum uit dienst 
De datum waarop uw werknemer uit dienst is getreden of treedt. 

Bruto-jaarloon 
Vermeld altijd het volledige bruto-jaarloon, óók als een werknemer slechts een gedeelte van het 
jaar in dienst is geweest. Hier dient wel rekening gehouden te worden met het parttime 
percentage. Onder brutoloon wordt verstaan het vast overeengekomen brutoloon (salaris), 
inclusief vakantietoeslag, vermeerderd met vast overeengekomen loonbestanddelen (zoals 13e 
maand, tantième, vaste toeslagen – voor zover gegarandeerd). U kunt het bruto-jaarloon 
afronden op hele euro’s. 

Beveiligd versturen 
Op https://ft.apg.nl/filedrop/~AiuRy9 kunt u de gegevens beveiligd naar ons toesturen. U hoeft 
alleen uw eigen e-mailadres, onderwerp, bericht en bijlage toe te voegen. Het is belangrijk dat u 
het document als volgt noemt: verzekerdenoverzicht-bouw-<uw klantnummer>. Op deze manier 
herkent ons systeem uw document en kunnen we dit verwerken in onze administratie. 

Tot slot 

Voor de goede orde herinneren wij u nogmaals dat onvolledige opgaven niet kunnen worden 
verwerkt en leiden tot vertraging bij de opmaak van uw afrekening en/of prolongatie. 


