
   
Yezzer Crowdsurance voor MKB Belangen| De kosten 

 

 

EENMALIGE INSCHRIJFKOSTEN: € 180 (+BTW) 

Je betaalt éénmalig € 180 aan Yezzer Crowdsurance via haar partner Sharepeople om toegang te krijgen tot het 

netwerk en het donatiesysteem (het ‘risk-sharing platform’). 

 

GEBRUIKSKOSTEN: € 15 / MAAND (+ BTW) 

De gebruikskosten voor het platform zijn € 15 per maand die je aan Yezzer betaalt.  

Het inschrijfgeld en de gebruikskosten zijn zakelijke kosten. Het is handig en overzichtelijk om die dan ook van 

je zakelijke rekening te betalen. 

 

RESERVERING: € 125 /MAAND 

Let op: dit zijn geen kosten, maar is een reservering op je eigen (spaar)rekening bij bunq. Hiervan betaal je: 

a) Uitgaven aan je zelf (als het zakelijke uitgaven zijn kun je dit zien als ‘voorgeschoten’ door privé) 

b) Donaties aan een zieke/arbeidsongeschikte. 

Deze donaties variëren -afhankelijk van het aantal zieken- tussen de € 0 en € 100 (hou rekening met een 

gemiddelde van € 30-45 afhankelijk van jouw inleg), maar je kan nooit meer betalen dan je inleg per maand. 

Het bedrag dat overblijft (van jouw maandelijkse inleg) kun je uitgeven of sparen voor latere uitgaven. 

In een schema een voorbeeld bij een reservering van € 125 per maand (en een gekozen dekking van € 2.000): 

 

 Niemand ziek in 

een maand 

Streven Yezzer 

Crowdsurance 

ZZP-ers zijn 

gemiddeld 

Werkend Nederland 

 
0% ziek 1% ziek 1,5% ziek 4% ziek 

Vrij te besteden                   € 125,00                               € 105,00                      € 95,000                              € 45,00 

Donatie aan een zieke 
                               -

   
                                 € 20,00                        € 30,00                            € 80,00 

Zolang er geen arbeidsongeschikten zijn kost Yezzer Crowdsurance je € 15 / maand (alleen de kosten aan 

Yezzer Crowdsurance).  

Een arbeidsongeschikte krijgt  € 2.000 netto per maand (na een maand wachttijd). 

 

 

 

 



   
 

In het theoretische geval dat er meer dan de bovengrens aan arbeidsongeschikten zijn in jouw groep gaan de 

volledige maandelijkse bijdragen op aan donaties en worden deze verdeeld onder de arbeidsongeschikten. 

M.a.w. het totaalbedrag aan donaties dat een arbeidsongeschikte dan ontvangt wordt dan lager. 

De donaties worden altijd uit de maandelijkse bijdrage betaald, het saldo dat je reeds hebt opgebouwd 

(gespaard) wordt door Yezzer Crowdsurance niet aangesproken!  
 
Hier in een overzicht, met verwachtingen: 
 

 
Overzicht (in € )

Maand 

bijdrage

Inleg / 

reservering

wachttijd (in 

maanden)

Arbeidsongeschikte 

% bovenkant

Conservatief 

geschat 

gemiddelde

verwacht 

maandelijks 

donatiebedrag

Donatie bij 

ziekte

Verwacht 

gemiddelde 

kosten incl. 

bijdrage Yezzer

Yezzer Crowdsurance '€ 2.000' 15 125 1 6,25% 1,75% 35,00 2000 50


