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Expat Pakket 
Individueel
Alles in één keer goed voor elkaar

Een tijd in het buitenland werken is een unieke ervaring. 
En vaak interessant voor uw carrière. Maar uw verzekeringen 
moeten wel net zo goed geregeld zijn als in Nederland. 
Met het Expat Pakket Individueel regelt u dat in één keer. 
Dat biedt zekerheid! Waar u ook bent en wat u ook doet.
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‘Een veilig gevoel’
‘Voor mijn werk verhuis ik met mijn gezin voor drie jaar 
naar Dubai. Daarom moet ik een heleboel regelen. 
Zoals het huis dat ik daar ga huren. En de internationale 
school waar mijn kinderen naartoe gaan. Gelukkig 
heb ik geen kopzorgen meer over mijn verzekeringen. 
Dat heb ik in één keer goed geregeld. En mocht er iets 
ernstigs gebeuren? Dan kan ik altijd een beroep doen 
op de alarmcentrale, 24 uur per dag, zeven dagen per 
week, want ik heb SOS-hulpverlening meeverzekerd op 
mijn expat pakket. Een veilig gevoel.’
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Het Expat Pakket Individueel is bestemd voor mensen die 
tijdelijk in het buitenland wonen en werken. Het pakket 
biedt veel zekerheden voor belangrijke risico’s. Welke  
verzekeringen u opneemt in uw pakket bepaalt u helemaal 
zelf. U verzekert dus alleen wat u echt nodig heeft. Het 
pakket geldt voor u en uw eventuele gezinsleden. 

Het complete pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:
 – SOS-hulpverlening
 – Ziektekosten
 – Tandheelkundige Kosten
 – Arbeidsongeschiktheid
 – Reisbagage en Annuleringskosten
 – Rechtsbijstand
 – Inboedel
 – Particuliere Aansprakelijkheid
 – Ongevallen

Binnen de meeste verzekeringen kunt u kiezen uit 
drie varianten.
1. Standaard: dekking voor de belangrijkste risico’s.
2. Optimaal: ruimere dekking en hogere verzekerde 

bedragen.
3. Excellent: nog uitgebreidere dekking en nog meer 

zekerheid.

Wat is het Expat Pakket Individueel?
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‘Veel keuzemogelijkheden’
‘Als ik straks in het buitenland zit, wil ik alles goed 
geregeld hebben, ook mijn verzekeringen. En dat 
kan met het Expat Pakket Individueel, want dat biedt 
veel keuzemogelijkheden. Maar welke van die negen 
verzekeringen heb ik precies nodig? En is het dan 
verstandig om te kiezen voor de standaarddekking, 
de optimaaldekking of de meest uitgebreide excellent-
dekking? Gelukkig is er mijn adviseur om mij daarbij 
te helpen. Want ik wil natuurlijk ook weer niet 
oververzekerd zijn en te veel betalen.’
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U bepaalt zelf welke verzekeringen u in uw pakket opneemt. 
Hieronder vindt u per verzekering een samenvatting.

SOS-hulpverlening
Met uw Expat Pakket Individueel kunt u SOS-hulpverlening 
meeverzekeren. U kunt dan altijd een beroep doen op 
de ondersteuning van De Goudse Alarmcentrale. De 
medewerkers spreken meerdere talen. Samen met artsen 
en ondersteunend personeel staan zij altijd klaar om de 
helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden. 
Niet alleen bij noodsituaties in het buitenland maar ook als 
u informatie wilt nog voordat u vertrekt.

 – De alarmcentrale regelt en betaalt de ziekenhuisopname 
en (zo nodig) de terugkeer naar Nederland. De centrale 
is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

 – U bent hiermee ook verzekerd voor de controle en 
bewaking van de medische voortgang, extra reis- en 
verblijfskosten en opsporings- en reddingsacties.

Wat is verzekerd?
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Ziektekosten
De gezondheidszorg in het buitenland is niet altijd 
vergelijkbaar met de Nederlandse gezondheidszorg. 
Er kunnen ook grote prijsverschillen zijn. Daarom 
is een speciale ziektekostenverzekering belangrijk. 
De ziektekostenverzekering van het Expat Pakket 
Individueel is altijd geldig in de gekozen regio. 

De verzekering is buiten de gekozen regio ook geldig 
tijdens privé- en zakenreizen. Spoedeisende medische hulp 
wordt dan volledig vergoed. De dekking buiten de gekozen 
regio geldt voor reizen van maximaal 120 aangesloten 
dagen. 

 – Keuze uit drie pakketten: Standaard, Optimaal 
en Excellent.

 – Eigen risico van € 250,- of € 500,-.
 – U betaalt premie per gezinslid (ook kinderen), de hoogte 

hangt af van de gekozen regio.
 – De alarmcentrale regelt en betaalt de ziekenhuisopname.

Tandheelkundige Kosten
U kunt voor tandheelkundige kosten een aanvullende 
verzekering afsluiten. Er wordt dan 80% van de tandarts-
kosten vergoed, met een maximum van € 1.500,- per 
verzekerde per jaar. Alle behandelingen zijn gedekt, 
behalve orthodontie en esthetische behandelingen, zoals 
het bleken van tanden. Voor paradontale behandelingen 
en voor het plaatsen van kronen, bruggen en implantaten 
geldt een wachttijd van 12 maanden.
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‘Geen sociale zekerheid in 
het buitenland’

‘Je staat er niet onmiddellijk bij stil. Maar als je in het 
buitenland iets overkomt, kun je vaak niet terugvallen 
op de Nederlandse sociale zekerheid. Bijvoorbeeld 
als je arbeidsongeschikt raakt. Gelukkig wees mijn 
adviseur mij op dit belangrijke risico. En op de 
mogelijkheid om dit mee te nemen in mijn Expat Pakket 
Individueel. Dat is nu allemaal goed voor elkaar.’
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Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend, zeker in het 
buitenland. Daar heeft u vaak geen recht op de 
Nederlandse sociale uitkeringen. Ook kunt u niet te veel 
rekenen op de plaatselijke overheid. 

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het 
Expat Pakket Individueel beschermt u uw inkomen. 
Als u arbeidsongeschikt raakt ontvangt u een 
maandelijkse uitkering. De hoogte hangt af van de mate 
van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomsten 
uit andere werkzaamheden of voorzieningen voor 
arbeidsongeschiktheid. 

Bij de vaststelling van de mate van arbeids ongeschikt-
heid is de eerste twee jaar uw eigen (verzekerde) beroep 
bepalend. Er wordt dan nog niet gekeken welk ander werk 
u eventueel nog kunt doen. Daarmee is De Goudse uniek 
in de markt! Na deze periode wordt voor het bepalen 
van uw arbeidsongeschiktheid wel gekeken naar andere 
werkzaamheden die u kunt uitvoeren.

 – U bepaalt zelf vanaf welk percentage 
arbeidsongeschiktheid (dit kan vanaf 45%) u een 
uitkering wilt verzekeren.

 – U bepaalt zelf na welk aantal dagen uw uitkering ingaat 
(de kortste eigenrisicoperiode is 90 dagen).

Expat Pakket Individueel 11



12



Reisbagage en Annuleringskosten
Mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen, 
reizen relatief veel. Dan is het handig als u niet steeds een 
aparte verzekering hoeft te sluiten voor uw bagage. 

Met deze verzekering heeft u een doorlopende dekking 
zodat u met een gerust hart uw koffers kunt pakken. Uw 
bagage is verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging. 
Daarnaast is er dekking voor annuleringskosten van uw 
zaken- en privéreizen. 

 – Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal 
of Excellent.

 – Premie is onafhankelijk van het aantal verzekerde 
personen.

 – Medische kosten vallen niet onder deze verzekering.

Rechtsbijstand
U kunt in het buitenland in allerlei situaties belanden 
waarin u juridisch advies nodig heeft. Van arbeidsconflicten 
en strafzaken tot schadeclaims en koopovereenkomsten 
die niet worden nagekomen.

Met de Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor 
de kosten van juridisch advies en bijstand door juridische 
deskundigen en advocaten. 

 – Twee dekkingsmogelijkheden: Standaard of Excellent.
 – Het financieel belang moet minimaal € 450,- 

per gebeurtenis zijn.
 – Ook verzekerd in Nederland.
 – Geschillen met de belastingdienst zijn niet verzekerd.
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Inboedel
Neemt u uw inboedel mee of koopt u nieuwe inboedel? 
Dan is uw inboedel verzekerd op uw nieuwe woonadres, 
maar niet tijdens het vervoer er naartoe. De verzekering 
dekt schade door bijvoorbeeld brand en inbraak. 

In veel landen (zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Italië 
en Zwitserland) bent u aansprakelijk voor schade aan 
de woning die u huurt. U kunt deze aansprakelijkheid 
meeverzekeren op uw inboedelverzekering (alleen 
binnen Europa).

 – Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal of 
Excellent.

 – U kunt kostbaarheden (zoals sieraden, kunst en antiek) 
meeverzekeren. U betaalt dan per jaar € 15,- voor elke 
€ 1.000,- aan kostbaarheden.

 – Keuze uit eigen risico van € 250,- of € 500,-.
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Particuliere Aansprakelijkheid 
Waarschijnlijk heeft u al een aansprakelijkheids-
verzekering. Want er kan altijd iets gebeuren waardoor u 
per ongeluk schade veroorzaakt bij een ander. Vaak eindigt 
de dekking van zo’n aansprakelijkheidsverzekering 
wanneer u niet meer in Nederland woont. Maar juist dan is 
een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. De kosten 
kunnen in sommige landen namelijk enorm oplopen. 

Met deze verzekering bent u verzekerd voor aansprakelijk-
heid voor schade aan personen (letsel en overlijden) en 
goederen van iemand anders (beschadiging, vernietiging of 
verloren gaan).

 – Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal of 
Excellent. 

 – Eigen risico is € 250,-. 

Ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in het buitenland. 
De financiële gevolgen kunnen groot zijn, zeker bij 
blijvende invaliditeit of overlijden. 

Een ongevallenverzekering verzacht dit financiële leed, 
voor uzelf of uw nabestaanden. 

 – Dekking mogelijk tot € 50.000,- bij overlijden. 
 – En tot € 125.000,- bij blijvende invaliditeit. 
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U stelt uw Expat Pakket Individueel samen in overleg met 
uw verzekeringsadviseur. Samen bepaalt u wat u wilt 
verzekeren. En wat niet, bijvoorbeeld omdat het risico klein 
is of er al een andere oplossing is geregeld.

Het Expat Pakket Individueel biedt u belangrijke zekerheid. 
Maar soms zijn er uitzonderingen die wij niet verzekeren. 
Schade die u opzettelijk veroorzaakt, valt natuurlijk buiten 
de dekking. Het kan ook zijn dat wij bepaalde risico’s in 
een aantal landen niet, of maar beperkt verzekeren. U leest 
er meer over in het premie- en dekkingsoverzicht en in 
de polisvoorwaarden die u kunt vinden op goudse.nl.

Wat is niet verzekerd?
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‘Alles in een keer geregeld’
‘Als het om mijn financiën en mijn verzekeringen 
gaat, houd ik van duidelijkheid. En ik wil er zo min 
mogelijk omkijken naar hebben. Met mijn Expat Pakket 
Individueel is alles in één keer geregeld, en betaal ik 
één aantrekkelijke premie. Wel zo handig.’
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U betaalt één aantrekkelijke premie voor uw Expat 
Pakket Individueel. De hoogte daarvan hangt af van de 
verzekeringen die u kiest. En van de gekozen dekkingen 
(Standaard, Optimaal of Excellent). Ook maakt het uit in 
welke regio u gaat wonen en werken.

Uw verzekeringsadviseur maakt voor u graag een 
vrijblijvende berekening. U kunt ook alvast het premie-  
en dekkingsoverzicht bekijken. U vindt deze op goudse.nl.

Wat kost het?
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Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De Goudse is gevestigd te Gouda aan het 
Bouwmeesterplein 1. Het postadres is postbus 9,  
2800 MA Gouda.
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Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u de 
verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens over 
wat wel en niet verzekerd is. U vindt de polisvoorwaarden 
op onze website: goudse.nl.

Wilt u meer weten over de verzekering, heeft u een vraag 
over de voorwaarden of wilt u een advies over de beste 
keuze in uw situatie? Dan helpt uw verzekeringsadviseur u 
graag verder. Heeft u geen adviseur? U vindt er eenvoudig 
een via goudse.nl/vindeenadviseur.

Deze brochure is met zorg samengesteld en gebaseerd op 
informatie van april 2021. Aan deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Meer weten?
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Uw adviseur

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 fi ets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel 
veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafh ankelijk 
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers 
hebben behoeft e aan iemand die hen kent en een advies geeft  dat is afgestemd 
op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij 
nauw samen met onafh ankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om 
de juiste oplossing samen te stellen.
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