
Expat Policy for Foreign 
Professionals in The Netherlands

Informatie voor de tussenpersoon

Bent u op zoek naar schadeverzekeringen op maat 
gemaakt en in het Engels voor expats die in Nederland 
wonen en werken? Samen met De Goudse kunt u deze 
expats nu op hun wenken bedienen met een nieuwe 
pakket van schadeverzekeringen: The Gouda Expat Policy 
for Foreign Professionals in The Netherlands. 

Een aparte doelgroep met normale wensen 
op het gebied van verzekeringen. 
Op elk willekeurig moment wonen en werken er zo’n 300.000 
buiten landers in Nederland. Deze mensen zijn op het eerste 
gezicht uiterst divers; van zakenmensen tot bouwvakkers en 
van verschillende nationaliteiten, maar een paar dingen heb-
ben ze toch gemeen. Ze beheersen onze taal vaak nauwelijks 
maar voor een veilig verblijf in Nederland hebben ze wel een 
aantal verzekeringen nodig. Het is voor expats prettig om ver-
zekeringen te kunnen sluiten in een taal die ze kennen en met 
dekkingen die uitstekend inspelen op de risico’s waar zij mee 
te maken krijgen. 

Expat Policy for Foreign Professionals in The 
Netherlands
De Goudse heeft daarom een pakket met zes schade-
verzekeringen ontwikkeld speciaal voor de buitenlander 
die in Nederland gaat werken en wonen. Het pakket omvat 
de volgende dekkingen:
– Gouda Service Package (zie hieronder)
– Particuliere aansprakelijkheid
– Inboedel
– Doorlopende reisverzekering en annulering
– Persoonlijke ongevallen
– Particuliere rechtsbijstand 

De Gouda Service Package is een bijzondere alarm centrale-
dekking waarmee de expat in de gelegenheid gesteld wordt 
naar zijn thuisland te reizen als er sprake is van een persoon-
lijke calamiteit in zijn familie in de eerste of tweede graad. 

Andersom geldt hetzelfde; ook de familieleden uit het 
buitenland kunnen overkomen naar Nederland bij een 
ernstige ziekte of ongeval van de expat of zijn gezin 
in Nederland. Verblijfskosten komen dan ook voor 
vergoeding in aanmerking. Een ander aspect van deze 
dekking betreft het vervoer van het stoffelijk overschot. Bij 
overlijden van een expat in Nederland worden kosten voor 
vervoer naar het thuisland vergoed tot een maximum van 
10.000 euro. Er is geen andere verzekering in Nederland 
die deze risico’s afdekt. 

Al het drukwerk is beschikbaar in het Engels. Van 
aanvraagformulier tot premie- en dekkingsoverzicht, 
polisvoorwaarden en schadeaangifteformulier. Ook de 
polis wordt afgegeven in het Engels. 

Hoe af te sluiten? 
Polissen kunnen worden aangevraagd met een 
aanvraagformulier. Bij het aanvragen van een 
inboedelverzekering dient er een inboedelwaardemeter 
ingevuld te worden. Hierdoor ontvangt de verzekerde 
meteen een garantie op onderverzekering. Voor een 
uitgebreide toelichting van de premies en dekkingen 
verwijzen wij u naar het document ‘premium and coverage 
overview’. Alle formulieren zijn beschikbaar op het 
Extranet van De Goudse. U kunt ze ook aanvragen bij het 
team Relatiebeheer Expat. 

Vragen?
Uw accountmanager geeft u graag een toelichting op de 
gunstige oplossingen van De Goudse. Heeft u vragen, dan 
kunt u ook bellen naar een medewerker van ons team 
Relatiebeheer Expat op nummer (0182) 544 916.

expatverzekeringen
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De Goudse helpt ondernemers verder.


