
 
Yezzer Crowdsurance | Zo doe je mee! 

Je schrijft je in bij Yezzer Crowdsurance via een beveiligde omgeving. Van daar uit begeleiden we je door alle 

stappen heen. Onderstaand vooraf een overzicht. 

 

STAP 1 SCHRIJF JE IN 

Iedere ondernemer die nog niet pensioengerechtigd is en tenminste een HBO opleiding heeft afgrond kan in 

principe meedoen (maximaal 55 jaar bij aanvang deelname). Of je onderneemt als zelfstandige, in een BV of 

bijvoorbeeld in een VOF maakt niet uit. Ook startende ondernemers zijn van harte welkom! 

Wel belangrijk is dat je bij toetreding: 

• volledig arbeidsgeschikt bent (m.a.w. voor 100% in staat bent om je huidige beroep uit te oefenen). 

• niet verwacht in de komende 3 maanden als gevolg van een reeds gediagnostiseerde ziekte of 

aandoening arbeidsongeschikt te worden. 

 

STAP 2 OPEN JE EIGEN BUNQ REKENING 

1. Open een bunq account. Download de bunq app en doorloop de nodige stappen om een rekening te 

openen. 

2. Koppel je nieuwe rekening aan Yezzer Crowdsurance (powered by SharePeople) door de QR code die 

je per mail ontvangt te scannen en € 0,01 aan ons over te maken. 

 

STAP 3 KRIJG TOEGANG TOT HET YEZZER CROWDSURANCE NETWERK (Powered by Sharepeople) 

• Betaal éénmalig €180 (+ btw) inschrijvingsgeld 

• Beloof je te houden aan een paar spelregels. Deze belofte wordt door iedere deelnemer aan alle 

andere deelnemers gedaan en stuur je ondertekend retour. (NB: deze belofte krijg je vooraf te lezen zodra 

je bankrekening is gekoppeld). 

 

STAP 4 AAN DE SLAG 

We willen bij Yezzer Crowdsurance graag dat je je geld UITGEEFT aan zaken waarvan JIJ vindt dat je er als 

ondernemer beter van wordt. Een opleiding, congres, managementboek… Het kan van alles zijn en we vinden 

het allemaal prima. Hoe groter we worden, hoe meer aantrekkelijke aanbiedingen we kunnen organiseren. Dus 

voed ons met diensten of producten die jij graag zou willen doen of die jij als ondernemer wilt aanbieden aan 

andere deelnemers. 



 

Hou er rekening mee dat je eventueel € 40 per maand gaat doneren aan arbeidsongeschikte deelnemers. 

Waarschijnlijk minder, maar we willen niet dat je voor verrassingen komt te staan. Dit bedrag betaal je uit 

je maandelijkse reservering, dus je krijgt nooit een tekort. 

 

STAP 5 VERSTERK JE YEZZER CROWDSURANCE-NETWERK 

Samen versterken we Yezzer Crowdsurance. Door bevriende ondernemers te laten aansluiten bij Yezzer 

Crowdsurance wordt het leuker en betrouwbaarder voor iedereen. Want: 

– Mocht jij arbeidsongeschikt worden, dan krijg je op de eerste plaats een donatie van de ondernemers die jou 

kennen en je graag willen helpen. En omgekeerd -als jouw vrienden arbeidsongeschikt worden- krijgen zij 

natuurlijk een donatie van jou. 

– Je stimuleert elkaar om te werken aan opleiding, duurzame inzetbaarheid en gezondheid. Geef elkaar tips, of 

ga samen naar een bijeenkomst. Het hoeft niet, maar kan wel. 

– Bovendien kan het gemakkelijk zijn om, als Yezzer Crowdsurance-deelnemers onderling, afspraken te maken 

over vervanging bij arbeidsongeschiktheid. 

 

LANGDURIG ZIEK? 

Waarschijnlijk is de belangrijkste reden om mee te doen met Yezzer Crowdsurance dat je, als je langer dan een 

maand ziek bent, een basisinkomen krijgt. Kies je voor een dekking van bijvoorbeeld € 2.500 per maand (netto) 

dan zou je een inkomen moeten hebben van € 50.000 (bruto)/jaar of meer. Je krijgt dan €2.500/maand 

uitgekeerd door schenkingen van bijvoorbeeld 50 deelnemers (x € 50) of 40 deelnemers (x €62,50). Heb je een 

inkomen van minder dan € 50.000 en heb je toch gekozen voor een dekking van € 2.500, dan krijg je donaties 

naar verhouding. 


