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Informatie voor de klant

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.

770567(NOV2020)A

Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.
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SOS-hulpverlening
Als er is gekozen voor de verzekering SOS-hulpverlening dan kan de verzekerde altijd een
beroep doen op De Goudse Alarmcentrale. Samen met artsen en ondersteunend personeel
staan de medewerkers van deze centrale 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om de
helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden.
De Goudse Alarmcentrale is bereikbaar op +31 182 544 557 en wanneer u in de V.S. verblijft op
+001 800 694 9832.

1.1

Inhoud SOS-hulpverleningspakket
Het SOS-hulpverleningspakket omvat de volgende onderdelen (verzekerde bedragen per
verzekerde per jaar):
– Medisch noodzakelijke bijstand en repatriëring.
– Controleren en bewaken medische voortgang.
– Repatriëring na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse.
– Extra reis- en verblijfkosten.
– Verwijsservice naar bekwaam medisch specialist.
– Opsporings- en reddingsacties.
– Telecommunicatiekosten.

1.1.1

Extra reis- en verblijfkosten
De maximale vergoeding is € 7.500,- voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar.
Wij vergoeden:
– de kosten van de heen- en terugreis voor alle verzekerde personen bij overlijden of ernstige
ziekte van een persoon die een familielid in de eerste of tweede graad is van een van
de verzekerden. Verblijfkosten worden vergoed tot maximaal € 125,- per dag voor alle
verzekerden tezamen, met een maximum van 22 dagen;
– de noodzakelijke overkomst van maximaal twee personen wanneer een verzekerde in
levensgevaar verkeert door een ziekte of ongeval. Verblijfskosten voor deze personen
worden vergoed tot maximaal €175 per dag tezamen, gedurende maximaal 15 dagen;
– extra vliegkosten bij onverwacht langer verblijf buiten het woonland tot maximaal € 1.500
voor alle verzekerden samen. We vergoeden dan ook extra verblijfkosten. De maximale
vergoeding is € 100,- per persoon per dag en € 175,- voor alle verzekerden samen.
– onvoorziene extra kosten tot maximaal € 100,- voor alle verzekerden samen.
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1.1.2

Overlijden
Wij vergoeden:
– De kostprijs voor alle formaliteiten ter plaatse en vervoer van het stoffelijk overschot naar
Nederland of;
– de begrafenis-/crematiekosten ter plaatse en kosten van de heen- en terugreis van
maximaal twee personen tot maximaal het bedrag dat het vervoer van het stoffelijk
overschot gekost zou hebben, echter tot een maximum van € 10.000,-.

1.1.3

Kosten van opsporings, redding en berging
De Goudse vergoedt de kosten die noodzakelijk zijn om de verzekerde(n) op te sporen, te
redden of te bergen als de verzekerde(n) vermist of verongelukt zijn. De maximale vergoeding is
€ 20.000,- per gebeurtenis.

1.1.4

Medisch evacuatie (alleen als u ook de ziektekostenverzekering heeft)
We vergoeden kostprijs, behalve als u in een risicogebied bent waarvoor door de rijksoverheid
een code rood is afgegeven. Dan vergoeden we nog maximaal € 75.000,-.
We vergoeden:
– het vervoer per lijn- of ambulancevliegtuig, ziekenwagen, trein etc. bij medisch
noodzakelijke evacuatie;
– medische evacuatie wordt ook vergoed als de noodzakelijke medische behandeling een
gevolg is van een molestsituatie. In de Algemene Voorwaarden wordt de dekking tijdens
molest verder toegelicht;
– de heen- en terugreis van een begeleidende verzekerde;

1.1.5

Verwijsservice naar bekwaam medisch specialist
De alarmcentrales hebben veel ervaring met ziekenhuizen en medisch specialisten in het
buitenland. Zij adviseren u graag als u medische zorg nodig heeft.

1.1.6

Controleren en bewaken medische voortgang (alleen als u ook de
ziektekostenverzekering heeft)
Wanneer u in het ziekenhuis terecht komt dan houdt de alarmcentrale contact met het
ziekenhuis. Zij controleren of de voorgestelde behandelingen de juiste zijn voor uw situatie en
ze blijven steeds op de hoogte van uw medische status.

1.1.7

Telecommunicatiekosten
Vergoeding van € 125,- per gebeurtenis van de noodzakelijke telecommunicatiekosten voor alle
verzekerden tezamen, die uit een door de SOS-hulpverlening gedekte gebeurtenis voortvloeien.

1.2

Jaarpremies
Jaarpremies SOS-hulpverlening (bedragen in euro’s)1
Alleenstaand

Europa
Wereld

Samenwonend/
Gehuwd of
Alleenstaand met
kind(eren)
140,240,-
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2

Ziektekosten

2.1

Verzekerde rubrieken ziektekosten
De genoemde verzekerde bedragen gelden per verzekerde per verzekeringsjaar, tenzij anders
vermeld. Er geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 2.000.000,- per verzekerde per
gebeurtenis.
Verzekerde rubrieken ziektekosten
Omvang dekking
Standaard
Klinisch
Ziekenhuis
Specialist
Kaakchirugie
Orgaantransplantaties
Borstamputatie (preventief )
Borstcorrectie
Ooglidcorrectie
Ziekenvervoer per ambulance

Excellent

100%
twee- of meerpersoonskamer
100%
100%
100%
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
100%
tot max. € 1.500,- per keer

100%
twee- of meerpersoonskamer
100%
100%
100%
Niet gedekt
100%
Niet gedekt
100%

100%
éénpersoonskamer
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
Niet gedekt

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

Niet gedekt
Niet gedekt

100%
Niet gedekt

Niet gedekt

100%
max. 20 behandelingen
30 behandelingen
100% tot max. € 200,100% tot max. € 200,100% tot max. € 200,100% tot max. € 200,100% tot max. € 200,30 behandelingen
100% tot max. € 200,-

100%
€ 30,- per behandeling;
max. 10 behandelingen per
jaar
100%
max. 30 behandelingen
100%
100% tot max. € 300,100% tot max. € 300,100% tot max. € 300,100% tot max. € 300,100% tot max. € 300,30 behandelingen
100% tot max. € 300,-

Poliklinisch
Huisarts
Specialist
Preventieve jeugdzorg, inclusief
vaccinaties
Thuisverpleging door
gediplomeerde
(Thuis)dialyse
Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie
Logopedie, foniatrie
Dieetadvisering
Arts fleboloog
Ergotherapie
Camouflagetherapie
Podotherapie
Psoriasisdagbehandeling
Stottertherapie

Optimaal

15 behandelingen
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
15 behandelingen
Niet gedekt

Expat Pakket Individueel

Premie- en dekkingsoverzicht 2021

pag 4/16

Verzekerde rubrieken ziektekosten
Omvang dekking
Standaard
Genees- en hulpmiddelen
Geneesmiddelen
Homeopatische
geneesmiddelen
Voorbehoedsmiddelen
Steunzolen
Medische hulpmiddelen
Brillenglazen en contactlezen

Optimaal

Excellent

100% boven € 500,Niet gedekt

100% boven € 250,Niet gedekt

100%
100% tot max. € 300,-

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
100% tot max. € 200,75% tot max. € 3.000,Niet gedekt

Niet gedekt

Niet gedekt

100% tot max. € 175,100% tot max. € 300,85% tot max € 5.000,Max. € 150,-per
3 verzekeringsjaren
Max. € 750,- per
5 verzekeringsjaren

Niet gedekt

50%

50%

Niet gedekt

50%

50%

Niet gedekt

100%

100%

Niet gedekt
Niet gedekt

100%
100% als GMMI vooraf
toestemming heeft gegeven
voor het ziekenhuis;
anders 50%
100%

Hoortoestellen
Geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische zorg (voor
psychiatrische zorg en
psychologische zorg tezamen
maximaal € 2.000,- per polis per
verzekerd jaar)
Psychologische zorg (voor
psychiatrische zorg en
psychologische zorg tezamen
maximaal € 2.000,- per polis per
verzekerd jaar)
Opname in psychiatrisch
ziekenhuis
Zwangerschap en bevalling
Bevalling (niet in de VS)
Bevalling wel in de VS

Keizersnede

Niet gedekt

Bevallingscoach
Verloskundige
Kraamzorg (onder aftrek van
€ 125,- x aantal dagen in
ziekenhuis)
Prenatale screening
Reiskosten in geval van
bevalling in Nederland
Zwangerschap en bevalling in
de eerste 9 negen maanden na
ingang van de verzekering

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

100%
100% als GMMI vooraf
toestemming heeft gegeven
voor het ziekenhuis;
anders 50%
100% indien medisch
noodzakelijk
Niet gedekt
100%
Max. € 1.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt

50% tot max. € 250,Niet gedekt

75% tot max. € 350,50% van de reiskosten

Niet gedekt

Vruchtbaarheidsbehandeling
Wachttermijn 18 maanden
Sterilisatie, abortus

Niet gedekt

Max. € 2.500,-,
vanaf maand 10 dekking
conform bovengenoemde
rubrieken
Niet gedekt

Niet gedekt

Niet gedekt

Max. € 5.000,-,
vanaf maand 10 dekking
conform bovengenoemde
rubrieken
Max. 3 behandelingen
max. € 3.000,- per behandeling
100%
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100% tot max. € 300,100%
Max. € 1.250,-

Verzekerde rubrieken ziektekosten
Omvang dekking
Standaard
Revalidatie
Hartrevalidatie, klinisch en
poliklinisch
Klinische revalidatie
Niet-klinische revalidatie
Bijzondere rechten en aanspraken
Buitenlanddekking
Tussentijds verblijf in Nederland
Erfelijkheidsonderzoek
Second opinion
Preventieve geneeskunde
Total bodyscan

Excellent

Niet gedekt

100%

100%

Niet gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
max. 20 behandelingen

100%
max. 30 behandelingen

100%
100%
Niet gedekt
100%
Niet gedekt
Niet gedekt

100%
100%
Niet gedekt
100%
Niet gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

50%
Niet gedekt
100%

100%
100%
100%
100%
100% 2
Voor 50+ eenmaal per 5 jaar.
70% tot max. €1.000,-.2
75%
100%
100%

Niet gedekt
100%

Vergoeding € 125,- p/d, max.
€ 2.500 per ziektegeval
100%

Vergoeding € 125,- p/d, max.
€ 2.500 per ziektegeval
100%

Niet gedekt
Niet gedekt
100% tot max. € 375,-

75% tot max. € 375,Niet gedekt
100% tot max. € 500,-

100% tot max. € 375,Niet gedekt
100% tot max. € 750,-

Niet gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt

100%
75%
max. € 1.000,- per verzekerde/
per verzekeringsduur

Reisvaccinaties
Overvliegen bloed uit Nederland
Ronald McDonald huis eigen
bijdrage
Verblijfskosten
Molest
Tandheelkundige hulp
Kinderen jonger dan 21 jaar
Volwassenen
Na een ongeval
Orthodontie
Lip-, kaak-, verhemelte-spleet
Overige orthodontie kinderen
jonger dan 21 jaar

Optimaal

Jaarpremies ziektekosten
De premie stijgt per hoofdpremievervaldatum op het moment dat de verzekerde de volgende
leeftijdsgroep heeft bereikt. Daarnaast wordt elk jaar het tarief opnieuw vastgesteld. Voor
kinderen tot 21 jaar geldt een kindpremie. Er is keuze uit een eigen risico van € 250,- of € 500,per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen. Alle genoemde premies zijn jaarpremies in
euro’s.
Wanneer dit verzekeringsonderdeel als aanvullende dekking op de Nederlandse basis
verzekering wordt gehanteerd, dan volgt er, na overleg van een kopie van dit verzekerings
bewijs, op de onderstaande premies van dit verzekeringsonderdeel een korting van:
– 30% voor dekkingsgebied Europa;
– 30% voor dekkingsgebied Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore,
Verenigde Arabische Emiraten en de V.S.;
– 10% voor dekkingsgebied Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de Verenigde
Arabische Emiraten;
– 10% voor dekkingsgebied V.S.

1		In de voorwaarden staat welke onderzoeken precies vergoed worden. Er geldt een wachtperiode van 12
maanden
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Dekkingsgebied
Voor spoedeisende hulp is er dekking in de gehele wereld, onafhankelijk van het gekozen
dekkingsgebied.
Heeft de verzekerde een zorgverzekeraar? Dan moeten de kosten eerst bij de zorgverzekeraar
worden gedeclareerd.
Er geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 2.000.000,- per verzekerde per gebeurtenis.
Jaarpremie in euro’s.
Dekkingsgebied Europa
Leeftijd
18-26
27-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-66
Kind

Standaard
Eigen risico
250,500,1.055,885,1055,885,1.150,980,1.255,1.085,1.455,1.285,1.750,1.580,2.050,1.880,2.570,2.400,3.290,3.120,775,775,-

Optimaal
Eigen risico
250,500,1255,1085,1.290,1.120,1.380,1.210,1.530,1.360,1.730,1.560,2.030,1.860,2.460,2.290,3.110,2.940,3.980,3.810,950,950,-

Excellent
Eigen risico
250,500,1520,1350,1.596,1.420,1.665,1.495,1.845,1.675,2.055,1.885,2.385,2.215,2.795,2.625,3.465,3.295,4.400,4.230,1.040,1.040,-

Dekkingsgebied Wereld exclusief Canada,China, Hong Kong, Japan, Singapore, de Verenigde
Arabische Emiraten en de V.S.
Leeftijd
18-26
27-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-66
Kind

Standaard
Eigen risico
250,500,1.065,895,1.065,895,1.275,1.105,1.410,1.240,1.570,1.400,1.825,1.655,2.150,1.980,2.915,2.745,3.790,3.620,790,790,-

Optimaal
Eigen risico
250,500,1.300,1.130,1.360,1.190,1.575,1.405,1.730,1.560,1.930,1.760,2.190,2.020,2.605,2.435,3.505,3.335,4.535,4.365,960,960,-
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Eigen risico
250,500,1.595,1.425,1.635,1.465,1.925,1.755,2.145,1.975,2.305,2.135,2.605,2.435,3.020,2.850,3.980,3.810,5.060,4.890,1.085,1.085,-
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Jaarpremie in euro’s.
Dekkingsgebied Canada, China, Hong Kong, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en
Singapore
Leeftijd
18-26
27-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-66
Kind

Standaard
Eigen risico
250,500,1.270,1.100,1.270,1.100,1.570,1.400,1.720,1.550,1.970,1.800,2.270,2.100,2.720,2.550,3.570,3.400,4.570,4.400,910,910,-

Optimaal
Eigen risico
250,500,1.670,1.500,1.780,1.610,2.020,1.850,2.195,2.025,2.370,2.200,2.670,2.500,3.270,3.100,4.395,4.225,5.520,5.350,1.185,1.185,-

Excellent
Eigen risico
250,500,2.070,1.900,2.200,2.030,2.530,2.360,2.770,2.600,2.950,2.780,3.270,3.100,3.900,3.730,5.220,5.050,6.495,6.325,1.425,1.425,-

Optimaal
Eigen risico
250,500,3.720,3.550,3.860,3.690,4.770,4.600,5.320,5.150,6.045,5.875,6.260,6.090,8.120,7.950,10.270,10.100,12.320,12.150,2.750,2.750,-

Excellent
Eigen risico
250,500,4.795,4.625,5.070,4.900,5.645,5.475,6.420,6.250,7.120,6.950,7.560,7.390,9.745,9.575,11.320,11.150,14.120,13.950,3.080,3.080,-

Dekkingsgebied V.S.
Leeftijd
18-26
27-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-66
Kind

Standaard
Eigen risico
250,500,3.145,2.975,3.145,2.975,3.495,3.325,3.870,3.700,4.645,4.475,5.310,5.140,6.790,6.620,8.295,8.125,9.870,9.700,2.350,2.350,-
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3

Tandheelkundige hulp
Deze verzekering is alleen beschikbaar in combinatie met het onderdeel ziektekosten.
Bij de start van de verzekering geldt een wachttijd van twaalf maanden voor paradontale
behandelingen en het plaatsen van kronen, bruggen en implantaten. Als u tijdens de wachttijd
zo’n behandeling ondergaat, wordt die niet vergoed.

3.1

Dekking
Vergoeding van 80% voor tandheelkundige behandelingen met een maximum van € 1.500,per verzekerde per verzekeringsjaar. Heeft de verzekerde ook recht op een uitkering op grond
van de ziektekostenverzekering? De verzekeringen zijn dan aanvullend aan elkaar. Afhankelijk
van de situatie wordt eerst uitgekeerd op de verzekering die voor de verzekerde het meest
gunstig is. Blijft er nog een restant over dan wordt ook de andere verzekering gebruikt.
Orthodontie en puur esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en kiezen, vallen
niet onder de dekking.

3.2

Premie
€ 444,- per verzekerde per jaar.

4

Arbeidsongeschiktheid

4.1

Omschrijving doelgroep
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor expats die financiële zekerheid
willen hebben bij eventuele arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering
heeft vele keuzemogelijkheden en is geheel naar de wens van de expat te maken.

4.2

Vaste premie
De leeftijd bij het aangaan van de verzekering is bepalend voor de premie. Deze premie blijft,
behoudens een gekozen stijging, ongewijzigd.

4.3

Bijzonderheden
In geval van een verblijf in een land in Afrika dient uw adviseur contact op te nemen met
De Goudse. Niet in alle Afrikaanse landen kan het arbeidsongeschiktheidsrisico worden
verzekerd.

4.4

Verzekerde rubrieken arbeidsongeschiktheid

4.4.1

Maximale verzekerde bedragen
– gelijkblijvend € 100.000,-. Het verzekerde bedrag blijft tijdens de looptijd gelijk.
Een eventuele uitkering wordt niet geïndexeerd. Het verzekerde bedrag kan wel op verzoek
worden aangepast. In de voorwaarden staat welke regels daarbij gelden.
– stijgend € 85.000,-. Het verzekerde bedrag wordt elk jaar automatisch met 3% verhoogd tot
het maximum van € 85.000,-. Een eventuele uitkering wordt elk jaar geïndexeerd met 3%,
voor deze indexatie geldt dan geen maximum bedrag meer.
Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan 80% van het inkomen.
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4.4.2

Uitkeringstabel
U kunt kiezen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u de verzekering wil laten uitkeren.
– Vanaf 45% arbeidsongeschiktheid.
– Vanaf 55% arbeidsongeschiktheid.
– Vanaf 65% arbeidsongeschiktheid.
– Vanaf 80% arbeidsongeschiktheid.

4.4.3

Eigenrisicotermijn
De volgende risicotermijnen zijn mogelijk:
– 90 dagen
– 180 dagen
– 365 dagen
– 720 dagen

4.4.4

Eindleeftijd
De volgende eindleeftijden zijn mogelijk:
– 55 jaar
– 60 jaar
– 62 jaar
– 65 jaar
– 67 jaar

4.4.5

Premievrijstelling
Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid bij een eigen risicotermijn van 90, 180 of 365 dagen.
Bij een eigen risicotermijn van 720 dagen geldt de premievrijstelling na twee jaar
arbeidsongeschiktheid.

4.5

Acceptatie
Tot 55 jaar.

4.6

Beoordeling
Beroepsarbeidsongeschiktheid.

4.7

Premie
De premie kunt u opvragen bij uw verzekeringsadviseur of bij de r elatiebeheerder van
De Goudse.

4.8

Medische keuring
U vult bij de aanvraag een gezondheidsverklaring in. Soms blijkt bij de beoordeling daarvan dat
er aanvullende informatie nodig is.
– Bent u jonger dan 50 jaar? Dan kunnen onze artsen aanvullende informatie opvragen bij een
van uw artsen en/of behandelaars.
– Bent u 50 jaar of ouder? Dan kan er een medische keuring plaatsvinden op kosten van
De Goudse.
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5

Reisbagage en Annuleringskosten
Deze verzekering dekt schade aan bagage tijdens zaken- en privéreizen in het land van tijdelijk
verblijf en buiten het land van tijdelijk verblijf door verlies, diefstal of vermissing.
De verzekerde bedragen gelden per polis per gebeurtenis.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
Bagage
Eigen risico per gebeurtenis
(Tele)communicatie-apparatuur
Lijfsieraden
Foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur
Verrekijkers, telescopen, muziekinstrumenten, luxe
kledingstukken en andere kostbaarheden
Computers, tablets, laptops en notebooks
Geld en geldwaardige papieren
Rijbewijzen, paspoorten, reistickets en andere reisdocumenten
Contactlenzen, (zonne)brillen, prothesen, hoorapparatuur en
tandbeugels
Fietsen, fietsdragers, fiets- en surfimperialen, surfmateriaal,
opvouwbare of opblaasbare boten (de voortstuwingsinstallatie
is niet gedekt), ski- en bagageboxen, kinder-, wandel- en
invalidenwagens en rollators.
Sport uitrusting
Boven de verzekerde som komen voor vergoeding in aanmerking
Verlies kluissleutel
Noodzakelijk aan te schaffen vervangende kleding en
toiletartikelen met een maximum bedrag per gebeurtenis
– Per verzekerde
– Alle verzekerden tezamen
Annuleringskosten
Annuleringskosten maximaal per jaar per polis
Jaarpremies2 Reisbagage en Annuleringskosten
Per polis

Standaard
4.000,50,250,500,1.000,1.000,-

Optimaal
5.000,50,350,750,1.500,1.500,-

Excellent
7.500,50,500,1.250,2.500,2.500,-

1.000,250,Kostprijs
200,-

1.500,300,Kostprijs
375,-

2.500,500,Kostprijs
625,-

250,-

375,-

500,-

500,-

700,-

900,-

350,-

350,-

350,-

250,500,-

375,750,-

750,1.500,-

3.000,-

4.000,-

5.000,-

130,-

200,-

260,-

2 De getoonde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
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6

Rechtsbijstand
Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies en juridische bijstand door juridisch
deskundigen en advocaten, afhankelijk van de gekozen dekking.
Dekkingsoverzicht (in euro’s)
Franchise per gebeurtenis
Verhaalsrechtbijstand
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Strafrechtsbijstand
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Contractrechtsbijstand (koop binnen EU) incl. huurgeschillen
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Cautie / waarborgsom
Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bijstand
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten
Rechtsbijstand op het gebied van personen- en familierecht
Verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK
Externe kosten

Verzekerde bedragen
Standaard
450,-

Excellent
450,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,-

Onbeperkt
25.000,25.000,-

Onbeperkt
25.000,25.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt

Onbeperkt
25.000,-

Niet gedekt
Niet gedekt

Onbeperkt
25.000,-

Standaard
85,160,-

Excellent
210,300,-

Jaarpremies3 rechtsbijstand (in euro’s)
Alleenstaand met of zonder kind(eren)
Samenwonend/Gehuwd met of zonder kinderen

3 De getoonde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
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7

Inboedel

7.1

Dekkingsoverzicht
De Inboedelverzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan de inboedel, afhankelijk
van de door de verzekerde gekozen dekking.
Dekkingsoverzicht
Verzekerd is schade aan de inboedel in het omschreven
gebouw door
Brand, brandblussing, blikseminslag
Ontploffing
Enig gebrek of eigen bederf met brand of ontploffing als
gevolg
Het vallen van lucht- en ruimtevaartuigen of voorwerpen
daaruit
Diefstal na braak van buitenaf
Vandalisme door iemand die wederrechtelijk het gebouw
is binnengedrongen (na braak van buitenaf)
Storm
Water, stoom, neerslag
Olie, rook, roet
Aanrijding en aanvaring, alsmede schade door
afgevallen of uitgevloeide lading
Het breken van glas van aquaria
Onvoorzien uitstromen van water uit aquaria
Afpersing en beroving (in het woonhuis)
Extra kosten (ten gevolge van een gedekte oorzaak)
wegens verblijf in hotel, pension of elders, tot maximaal
10% van het verzekerd bedrag
Schade aan antennes

7.2

Standaard

Optimaal

Excellent

Gedekt
Gedekt
Gedekt

Gedekt
Gedekt
Gedekt

Gedekt
Gedekt
Gedekt

Gedekt

Gedekt

Gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt

Gedekt
Gedekt

Gedekt
Gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt

Gedekt
Gedekt
Gedekt
Gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Gedekt

Niet gedekt
Niet gedekt
Niet gedekt
Gedekt

Gedekt
Gedekt
Gedekt
Gedekt

Niet gedekt

Niet gedekt

Gedekt

Vergoeding boven verzekerd bedrag.
Wij vergoeden boven het verzekerd bedrag:
– bereddingskosten;
– honoraria en kosten van experts voor vaststelling van de schade;
– opruimingskosten maximaal 10% boven het verzekerd bedrag.

7.3

Maximum verzekerd bedrag
Acceptatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag zijn aan De Goudse voorbehouden.
Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat De Goudse
afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt. In geen geval
wordt dekking verleend voor objecten van hout.

7.4

Vaststelling verzekerd bedrag
Voor vaststelling van het te verzekeren bedrag voor de inboedel kan gebruik gemaakt worden
van de inboedelwaardemeter.

7.5

Beperkende voorwaarden
Voor kostbaarheden zoals lijfsieraden, juwelen, kunst en antiek geldt een premie van 15‰ en
dient verzekerde aankoopnota’s en/of taxatierapporten te overleggen.
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De maximale dekking voor audiovisuele-, foto- en filmapparatuur voor het inbraak-/
diefstalrisico bedraagt € 3.000,-. Audiovisuele-, foto- en filmapparatuur zijn gedefinieerd als:
– alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio- en televiesietoestellen,
– videocamera’s, cd-/dvd- en platenspelers, band-, en video- en dvd-recorders;
– alle soorten computerapparatuur zoals personal computers, spel- en microcomputers;
– foto- en filmapparatuur.
Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen en dragers, zoals cd’s,
dvd’s, platen, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.

7.6

Huurdersaansprakelijkheid
In verschillende landen (o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) zijn huurders
aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning. Deze aansprakelijkheid kan op de
inboedelverzekering worden meeverzekerd. Premie is 1,4% van het jaarlijks huurbedrag.
Huurdersaansprakelijkheid kan alleen worden meeverzekerd bij Europadekking. Maximum te
verzekeren bedrag voor huurdersaansprakelijkheid is twintig keer het jaarlijkse huurbedrag tot
maximaal € 200.000,- .

7.7

Eigen risico
U kunt kiezen uit een eigen risico van € 250,- of € 500,- per verzekeringsjaar.

7.8

Jaarpremies
Jaarpremies4 inboedel per € 1.000,- verzekerd bedrag (in euro’s)
Eigen risico 250,Eigen risico 500,-

Standaard
3,75
3,25

Optimaal
5,25
4,75

Excellent
6,50
6,-

Minimum jaarpremie: Standaard € 20,-, Optimaal € 35,-, Excellent € 45,-.

4 De getoonde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
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8

Particuliere Aansprakelijkheid

8.1

Dekking
De verzekering dekt wereldwijd de aansprakelijkheid voor schade aan:
– personen (letsel en overlijden);
– goederen van anderen dan de verzekerde(n) (beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan).
In de polisvoorwaarden leest u meer over wat wel en niet gedekt is.

8.2

Eigen risico
Het eigen risico is € 250 per verzekeringsjaar.

8.3

Maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis
– Standaard € 500.000,– Optimaal
€ 750.000,– Excellent € 1.000.000,Schade aan zaken die de verzekerde leent of gebruikt en schade veroorzaakt door een dier
waarvoor de verzekerde aansprakelijk is vergoeden wij tot maximaal € 10.000,-.

8.4

Jaarpremies
Jaarpremies5 aansprakelijkheid particulieren (in euro’s)
Standaard
Eigen risico € 250,Europa
Alleenstaand
Samenwonend/Gehuwd/Alleenstaand met kind(eren)
Samenwonend/Gehuwd met kind(eren)
Wereld exclusief de Verenigde Staten
Alleenstaand
Samenwonend/Gehuwd/Alleenstaand met kind(eren)
Samenwonend/Gehuwd met kind(eren)
Wereld inclusief de Verenigde Staten
Alleenstaand
Samenwonend/Gehuwd/Alleenstaand met kind(eren)
Samenwonend/Gehuwd met kind(eren)

Optimaal

Excellent

55,65,75,-

60,70,80,-

65,75,85,-

60,75,90,-

65,80,95,-

70,85,100,-

105,130,140,-

120,145,155,-

130,160,175,-

5 De getoonde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
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9

(Gezins)ongevallen
Ook in het buitenland kunnen de gevolgen van een ongeluk ernstig zijn: blijvende
invaliditeit of, in het ergste geval overlijden. Een ongevallenverzekering kan de
financiële consequenties van dit leed verzachten. Tijdens verblijf buiten Nederland is
ook dekking voor ongevallen, die het gevolg zijn van molest.

9.1

Dekking
Verzekerde bedragen (gezins)ongevallen (in euro’s)
Bij overlijden door een ongeval
Bij overlijden door een ongeval op een motor of scooter
- met helm
- zonder helm
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval op een motor of scooter
- met helm
- zonder helm

9.2

Standaard
15.000,-

Optimaal
25.000,-

Excellent
50.000,-

10.000,2.500,40.000,-

10.000,2.500,75.000,-

10.000,2.500,125.000,-

25.000,5.000,-

25.000,5.000,-

25.000,5.000,-

56,100,131,-

85,148,185,-

130,250,300,-

Jaarpremies
Jaarpremies (gezins)ongevallen (in euro’s)
Alleenstaande
Gezin zonder kinderen
Gezin met kinderen jonger dan 21 jaar

10 Overig
10.1

Assurantiebelasting
Voor de onderdelen rechtsbijstand, inboedel, aansprakelijkheid, annuleringskosten en SOShulpverlening wordt assurantiebelasting in rekening gebracht.

10.2

Leeftijdsgrens
De verzekering loopt, zolang de verzekerde niet opzegt, minimaal tot de laatste dag dat
de verzekerde 67 jaar is. Daarna is de verzekering jaarlijkse opzegbaar door De Goudse.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt uiterlijk door tot de dag dat de verzekerde 55, 60,
62 of 65 jaar wordt, dit is afhankelijk van welke eindleeftijd is gekozen.
Kinderen kunnen worden meeverzekerd tot de laatste dag dat ze 21 jaar zijn of tot het moment
dat zij in het huwelijk treden. Aansluitend kunnen ze op hun eigen naam een verzekering
afsluiten zonder medische vragen.

10.3

Meer weten?
Wilt u meer weten over uw Expat Pakket Individueel? Neem dan contact op met De Goudse via
(0182) 544 916 of expat@goudse.com.
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