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Goedendag!

Hierbij ontvang je de brochure over Crowdsurance Basis. We
vertellen je graag alles over de mogelijkheid die we je bieden
om je vangnet voor uitval te organiseren. 

In deze brochure vind je de uitleg over het product
Crowdsurance Basis. Ook vertellen we aan het eind over
Tulpenfonds, wat ze doen en waarom TMHP Tulpenfonds heeft
gekozen om dit vangnet 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

Dank je wel voor je interesse en we kijken ernaar uit je als
deelnemer te begroeten!



Wat is het?

De Crowdsurance Basis bieden wij aan in een samenwerking
tussen The Models Health Pledge en Tulpenfonds. We zijn deze
samenwerking aangegaan met elkaar omdat we geloven dat elke 
 zelfstandige een vangnet verdiend om zich hiermee te
beschermen mocht er sprake zijn van ziekte.  

Crowdsurance Basis 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 collectief 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.

Crowdsurance Basis



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.
Iedereen kan in het collectief, 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.



Hoe werkt het?
Je sluit je als zelfstandige aan samen met andere zelfstandigen.
Je betaalt eenmalig €43,75 inschrijfkosten, plus een
maandelijkse administratievergoeding van €10 (excl. BTW). De
eenmalige kosten zijn normaal gesproken € 175 maar voor
deelnemers van TMHP is het de helft van de helft!

Mocht je uitvallen, dan ontvang je een maandelijkse uitkering
uit het collectief. Je kunt kiezen uit verschillende bedragen:
€1000,-, €1500,- €2000,- € 2500,- of €3000,- netto per
maand. Je vraagt het bedrag aan wanneer je ziek bent. Van de
andere zelfstandigen in het collectief ontvang je na 6 weken
(42 dagen) 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 35 euro per
maand (exculsief je maandelijkse administratie vergoeding). Je
draagt maximaal 5% bij van het door jouw gekozen netto
maandbedrag, per maand.

Tijdens uitval helpt jouw casemanager je op een verantwoorde
manier snel weer aan het werk te krijgen.



Handig om te
weten!
— Keuze uit €1.000/€1.500/€2.000/€ 2.500/
€ 3.000 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 €35 per maand.

— Simpel online te regelen, op te zeggen en te betalen via
automatisch incasso



Wat regelt Crowdsurance
Basis nog meer?

Wanneer je je aanmeldt voor Crowdsurance Basis wordt er een
digitale “mijn Crowdsurance” omgeving gecreëerd, waarin alles
terug te vinden is. Denk aan de producten die je hebt afgenomen,
persoonlijke gegevens en ook de mogelijkheid om daar zaken te
wijzigen of om je ziek te melden. 



Wie zijn wij?

Tulpenfonds faciliteert TMHP met het organiseren van een
vangnet voor zelfstandigen voor Arbeidsongeschiktheid.

Tulpenfonds komt uit de sociale zekerheid. Met meer dan 10
jaar ervaring zijn zij de grootste op gebied van uitvoering van
sociale zekerheid. Deze kennis en ervaring zetten ze nu in voor
de zelfstandigen van Nederland. Tulpenfonds vindt dat alle
zelfstandigen in Nederland een passend vangnet verdienen. Als
zelfstandige wil je je eigen keuzes maken. Aan het roer staan!
Geen ingewikkelde procedures, maar oplossingen zonder
poespas. Zodat je het vandaag gelijk goed kunt regelen en jij je
kan focussen op waar je goed in ben en waar je je tijd immers
het liefst in steekt, namelijk ondernemen!

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


