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Privé Pakket Online
Alles overzichtelijk en gunstig geregeld

Het Privé Pakket Online van De Goudse biedt u de ideale 
combinatie. Een uitgebreid pakket, met de schadeverzekeringen 
die u nodig heeft én een aantrekkelijke pakketkorting. Bovendien: 
geen papieren administratie meer. Compleet, flexibel en héél 
gemakkelijk!

Privé Pakket Online 3



‘Handig, overzichtelijk en  
een mooie korting’

‘We zijn net verhuisd. Een goed moment om stil te staan 
bij onze verzekeringen. Het Privé Pakket Online spreekt 
ons aan, omdat we alles op één polis konden regelen, via 
één adviseur bij één verzekeraar. Dan weet je altijd waar 
je terechtkunt. En alles is online toegankelijk. De premie 
betalen we per maand. En we krijgen ook nog eens 8% 
pakketkorting!’

4



Het Privé Pakket Online biedt u keuze uit elf verzekeringen. 
Stuk voor stuk afgestemd op al die risico’s waarmee u en uw 
eventuele gezin te maken kunnen hebben. U stelt uw eigen 
pakket samen in overleg met uw adviseur, heeft online inzicht 
en profiteert van belangrijke voordelen. Zo krijgt u pakketkorting 
tot wel 10%. En bij twee of meer basisverzekeringen krijgen uw 
nabestaanden een uitkering, als u komt te overlijden tengevolge 
van een ongeval. Bent u ondernemer? Dan kunt u ook onze 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ondernemers-AOV, 
afsluiten in dit pakket.

Uw pakket
U kunt kiezen uit de volgende basisverzekeringen:

 –  Inboedel
 –  Woonhuis 
 –  Aansprakelijkheid 
 –  Auto
 –  Klassieke Auto
 –  Motor
 –  Caravan
 –  Ongevallen
 –  Doorlopend Reis
 –  Rechtsbijstand
 –  Ondernemers-AOV

Kortlopende verzekering (losse verzekering)
 – Huwelijksdag

Wat is het Privé Pakket Online?
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‘Volledige vergoeding van de schade’
‘We dachten dat ons huis goed was beveiligd. Maar tijdens 
onze vakantie is er toch ingebroken. Er was van alles weg, 
zoals de sieraden van mijn vrouw, mijn laptop en onze 
flatscreen. De emotionele waarde is niet te verzekeren. 
Maar De Goudse zorgde er wel voor dat de schade snel 
werd vergoed.’
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U bepaalt zelf welke verzekeringen u in uw pakket opneemt. 
Hieronder vindt u per verzekering een samenvatting van de 
dekkingen en aanvullende mogelijkheden.

Inboedel
De meubels, kleren en andere spullen in uw huis zijn al snel 
veel geld waard. Onze inboedelverzekering beschermt u tegen 
de gevolgen van bijvoorbeeld brand en diefstal. En dankzij de 
modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen 
voor wat werkelijk nodig is.

Wat is verzekerd?
U kunt kiezen voor de Basisdekking of de ruimere Plusdekking. 
Met de Basisdekking bent u verzekerd voor de meest voorkomende 
risico’s, zoals brand, diefstal en lekkage. Met de Plusdekking bent 
u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte 
gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen. U kunt sommige 
standaard dekkingen verhogen, zoals Sieraden, Foto-, video-, 
audio- en computerapparatuur en Bijzondere bezittingen. 

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Sportuitrusting, Mobiele telefoons/apparaten, Buiten de woning, 
Eigenaarsbelang/Huurdersbelang, Glas en Inventaris voor 
kantoor/praktijk.

U kunt de verzekering ook afsluiten bij permanente en tijdelijke 
verhuur, bijvoorbeeld via Airbnb of als u een bed & breakfast 
heeft. Bij onze Inboedelverzekering hoeft u zich geen zorgen te 
maken over onderverzekering!

Wat is verzekerd?
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Woonhuis
Als u een eigen woning heeft, is dit waarschijnlijk uw 
kostbaarste bezit. Dat wilt u natuurlijk goed beschermen. Onze 
woonhuisverzekering biedt u dekking op maat, dankzij de 
modulaire opbouw. Hierdoor betaalt u alleen voor wat werkelijk 
nodig is. 

Wat is verzekerd?
U kunt kiezen voor de Basisdekking of de ruimere Plusdekking. 
Met de Basisdekking bent u verzekerd voor de meest 
voorkomende risico’s, zoals brand, inbraak en lekkage. Met 
de Plusdekking bent u ook verzekerd voor schade door andere 
plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, zoals vallen, stoten 
en botsen. 

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Glas, Tuin, Duurzaam wonen en Aansprakelijkheid onroerende 
zaken.

U kunt de verzekering ook afsluiten bij permanente en tijdelijke 
verhuur, bijvoorbeeld via Airbnb of als u een bed & breakfast 
heeft.

Bij onze Woonhuisverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken 
over onderverzekering! En heeft u spoedeisende hulp nodig na 
schade? Onze hulpdiensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
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Aansprakelijkheid
Als u een ander schade toebrengt, of wanneer uw kind of huisdier 
dat doet, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zéker bij 
lichamelijk letsel. Als u daarvoor aansprakelijk bent, draait u op 
voor de financiële gevolgen. De Aansprakelijkheidsverzekering 
beschermt u hiertegen. U bent óók verzekerd als u schade 
veroorzaakt terwijl u een vriend helpt bij een verhuizing of bij een 
familielid gaat klussen. 

Wat is verzekerd? 
U bent verzekerd voor schade waarvoor u aansprakelijk bent, 
ook als u de schade veroorzaakt tijdens het verrichten van 
een vriendendienst. U heeft ook dekking voor schade die is 
veroorzaakt door uw kinderen, wanneer zij tijdens vakantie of vrije 
tijd werkzaamheden voor anderen verrichten. 

Aanvullende dekking
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekking 
Verhaalsbijstand. Dat betekent dat u schade die u zelf heeft 
geleden, kunt laten verhalen.
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Auto
Onze Autoverzekering biedt u belangrijke zekerheid. De wettelijk 
verplichte WA-verzekering maakt er altijd deel van uit. U kunt deze 
uitbreiden met een Beperkt of Volledig Cascoverzekering. Heeft u 
bij ons al een auto of motor verzekerd? Dan geldt voor de tweede 
te verzekeren auto dezelfde no-claimkorting als de eerste auto/
motor, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. 

Wat is verzekerd?
De WA-verzekering biedt u dekking tegen aansprakelijkheid voor 
schade die u toebrengt aan anderen. Dat kan schade aan zaken 
of letselschade zijn. Ook aansprakelijkheid van de bestuurder ten 
opzichte van de passagiers valt daaronder. 

De Beperkt Cascoverzekering beschermt u tegen de financiële 
gevolgen van schade door onder andere brand en explosie, 
aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en 
ruitschade. Bij deze verzekering wordt de dagwaarde vergoed.

De Volledig Cascoverzekering biedt naast dit alles ook dekking 
voor de schade aan uw auto waaraan u zelf schuld heeft. Hierbij 
geldt voor nieuwe auto’s een nieuwwaarderegeling van drie jaar. 
Voor occasions geldt in veel gevallen een aanschafwaarderegeling 
van drie jaar. Na afloop van de nieuwwaarde- of aanschafwaarde-
regeling wordt de dagwaarde vergoed.  

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Bonusbeschermer, Ongevallen inzittenden, Verkeersschade, 
Rechtsbijstand motorrijtuigen, Aanhangwagen en 
Accessoirespakket (alleen i.c.m. Beperkt of Volledig Casco).
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Klassieke auto
Of u nu een oude Volkswagen Kever heeft, een mooie Snoek of 
een Triumph, u gaat er natuurlijk heel voorzichtig mee om. Maar 
er kan toch altijd iets fout gaan. Kies daarom voor de Klassieke 
Autoverzekering. 

Wat is verzekerd? 
De WA-verzekering biedt u dekking tegen aansprakelijkheid voor 
schade die u toebrengt aan anderen. Dat kan schade aan zaken 
of letselschade zijn. Ook aansprakelijkheid van de bestuurder ten 
opzichte van de passagiers valt daaronder. 

De Beperkt Cascoverzekering beschermt u tegen de financiële 
gevolgen van schade door onder andere brand en explosie, 
aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en 
ruitschade. 

De Volledig Cascoverzekering biedt nóg meer zekerheid. U bent 
onder meer verzekerd van dekking bij botsingen, als u van de 
weg of in het water raakt en bij andere van buiten komende 
schadeoorzaken. Dus ook de schade aan uw auto die u zelf 
veroorzaakt, is verzekerd. 

De WA-verzekering is alleen af te sluiten in combinatie met de 
Beperkt of Volledig Cascoverzekering. Voor het sluiten is een 
geldig taxatierapport nodig van een taxateur die wij erkennen.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Ongevallen inzittenden, Verkeersschade en Rechtsbijstand 
Motorrijtuigen.
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Motor
Voor motorrijders hebben wij een gunstig geprijsde verzekering 
met een uitstekende dekking. Heeft u bij ons al een auto of motor 
verzekerd? Dan geldt voor de tweede te verzekeren motor dezelfde 
no-claimkorting als de eerste auto/motor, wanneer aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. 

Wat is verzekerd? 
De WA-verzekering biedt u dekking tegen aansprakelijkheid voor 
schade die u toebrengt aan anderen. Dat kan schade aan zaken of 
letselschade zijn. 

De Beperkt Cascoverzekering beschermt u tegen de financiële 
gevolgen van schade door onder andere brand en explosie, 
aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, en diefstal.

De Volledig Cascoverzekering biedt naast alle bovengenoemde 
dekkingen ook dekking voor de schade aan uw motor waaraan 
u zelf schuld heeft. Hierbij geldt voor nieuwe motoren een 
nieuwwaarderegeling van drie jaar. Voor occasions geldt in veel 
gevallen een aanschafwaarderegeling van drie jaar. 

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Bonusbeschermer, Ongevallen opzittenden, Rechtsbijstand 
Motorrijtuigen en Helm en kleding (alleen i.c.m. Volledig Casco).
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Caravan
De Caravanverzekering is de perfecte oplossing voor de risico’s die 
zowel sta- en toercaravans als vouwwagens met zich meebrengen. 
De verzekering is geen overbodige luxe! Uw autoverzekering dekt 
namelijk alleen het wettelijke aansprakelijkheidsrisico van een 
aangekoppelde caravan, maar biedt geen dekking voor diefstal, 
stormschade of beschadiging van uw caravan. 

Wat is verzekerd? 
Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van 
schade door onder andere brand, diefstal, storm, aanrijding, 
schade door eigen gebrek. 

Bent u de eerste eigenaar en is uw caravan nieuw? Dan is uw 
caravan gedurende 36 maanden na aankoop verzekerd op 
basis van de nieuwwaarde, wanneer er wordt voldaan aan de 
voorwaarden. 

Ben u niet de eerste eigenaar, dan is uw caravan gedurende 36 
maanden na aankoop verzekerd op basis van de aanschafwaarde, 
wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden. 

Na afloop van de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling wordt 
de dagwaarde vergoed.
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U kunt sommige standaard dekkingen verhogen, bijvoorbeeld 
Aanbouw/bijgebouw, Luifel/voortent en Inboedel. Bovendien 
kunt u de nieuwwaarderegeling uitbreiden naar 5 of 7 jaar.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Hagel, Verhuur stacaravan en Stalling in het buitenland.
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Ongevallen 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan heel vervelende 
gevolgen hebben. Oók in financieel opzicht. Denk bijvoorbeeld 
aan uw hypotheek en de studiekosten van uw kinderen. Onze 
Gezinsongevallenverzekering biedt u en uw gezin een eenmalig 
bedrag na een ernstig ongeval. 

Wat is verzekerd? 
U kunt kiezen voor de Basisdekking of de ruimere Plusdekking. 
U bent verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Er is 
dekking voor blijvende invaliditeit en het overlijden van u en uw 
gezinsleden. De hoogte van uw uitkering wordt bepaald aan de 
hand van de mate van blijvende invaliditeit. Bij overlijden geldt 
een vast verzekerd bedrag. 

Aanvullende dekkingen 
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Schoolongevallen, Ongevallen motorrijtuigen en Verhoogde 
uitkering bij blijvende invaliditeit.
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Doorlopende Reis
Gaat u vaker op vakantie? Kies dan voor de Doorlopende 
Reisverzekering. Een weekendje Amsterdam? Een maand 
naar Griekenland? U kunt altijd onbezorgd uw koffers pakken. 
Volwassen kinderen die nog niet getrouwd zijn, blijven 
meeverzekerd. Zij moeten dan wel inwonend zijn, in een 
verpleeginrichting verblijven of voor een voltijdstudie op kamers 
wonen (tot 27 jaar).

Wat is verzekerd?
U kunt kiezen voor een Europa- of Werelddekking. Onder Europa 
vallen ook landen die grenzen aan de Middellandse Zee, zoals 
Turkije, Israël, Egypte, Marokko en Tunesië. U heeft ruime dekking 
als u tijdens uw vakantie onverwacht iets overkomt. Buitengewone 
kosten, medische kosten, ongevallen, rechtsbijstand en 
automobilistenhulp zijn standaard meeverzekerd. 

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Bagage, Annuleringskosten, Wintersport en Avontuurlijke sporten. 

U bent maximaal voor een periode van 120 aaneengesloten dagen 
verzekerd. 
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Rechtsbijstand
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Daardoor neemt 
de kans op een conflict toe. Bijvoorbeeld met uw werkgever, 
een leverancier, de gemeente of uw huisbaas. En wat dan? Met 
onze Rechtsbijstandverzekering is uw hele gezin verzekerd 
van deskundige en onafhankelijke rechtshulp door BrandMR 
Advocaten en Juristen B.V.

Wat is verzekerd? 
Voor welke conflicten u precies bent verzekerd, hangt af van uw 
dekkingen. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten over 
consumenten- en onderwijszaken.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen 
Inkomen en arbeid, Verkeer, Belasting en vermogen, Personen-, 
familie- en erfrecht, Wonen en Mediation bij echtscheiding.
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Ondernemers-AOV 
Als ondernemer kunt u eigenlijk niet ziek zijn. Uw werk blijft liggen 
en uw inkomsten lopen terug. Wellicht heeft u zelf de nodige 
middelen achter de hand. Maar is dat voldoende wanneer u 
langere tijd geen inkomen heeft uit uw onderneming? 

Wat is verzekerd? 
De Ondernemers-AOV biedt u financiële zekerheid bij 
arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering is afgestemd 
op uw percentage arbeidsongeschiktheid. Zo kunnen belangrijke 
zaken, zoals uw hypotheek, de studie van uw kinderen of de 
betaling van uw zorgpremie, gewoon doorlopen. 

Extra dienstverlening
De Ondernemers-AOV biedt u ook de professionele 
dienstverlening die nodig is om u bij arbeidsongeschiktheid weer 
op de been te helpen. Of, nog beter, die u helpt om te voorkomen 
dat u arbeidsongeschikt wordt, met preventieve diensten zoals 
persoonlijke coaching en de Persoonlijke Gezondheidscheck.  
Zo biedt deze verzekering u al vanaf de eerste dag nuttige extra’s.
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Het Privé Pakket Online biedt u belangrijke zekerheid. Maar niet 
alles is verzekerd. Zo biedt de Rechtsbijstandverzekering u geen 
dekking als het gaat om een conflict dat u al kon verwachten 
voordat u de verzekering afsloot. En voor alle verzekeringen geldt 
dat er geen dekking is voor schade die u opzettelijk veroorzaakt.

Wilt u precies weten wat er wel en niet verzekerd is? Lees dan de 
polisvoorwaarden. U vindt die op goudse.nl.

Wat is niet verzekerd?
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De voordelen van het 
Privé Pakket Online
Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, op één polis, die 
u altijd en overal online kunt inzien. Dat lijkt u wel wat? Vraag 
dan uw verzekeringsadviseur naar de gunstige voorwaarden en 
premies. Kies uw verzekeringen en profiteer van alle voordelen van 
uw persoonlijke Privé Pakket Online.

Overzichtelijkheid
Alle verzekeringen heel overzichtelijk op één polis die u online 
kunt inzien en beheren: gemak staat voorop.

Uitstekende voorwaarden en aantrekkelijke premie
U stelt zelf uw Privé Pakket Online samen. Welke verzekeringen 
u ook kiest, u krijgt een duidelijke polis met uitstekende 
voorwaarden en een aantrekkelijke premie.
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Combinatiekorting
U profiteert van een aantrekkelijke combinatiekorting. Hoe meer 
verzekeringen, hoe hoger de korting, tot wel 10%!

Termijnbetaling zonder toeslag
U kunt uw premie natuurlijk per jaar betalen. Maar als u uw lasten 
liever spreidt, kunt u ook betalen per maand, kwartaal of halfjaar. 
Zonder premieopslag.

Geen poliskosten
U betaalt bij ons geen poliskosten. 

Gratis ongevallendekking
Als u minstens twee basisverzekeringen in uw Privé Pakket Online 
afsluit, krijgen uw nabestaanden een uitkering, als u komt te 
overlijden tengevolge van een ongeval.
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De premie voor uw Privé Pakket Online is afhankelijk van de 
verzekeringen en de dekkingen die u kiest. Uw adviseur helpt u 
graag en kan voor u een offerte op maat maken.

Pakketkorting
Als u binnen uw Privé Pakket Online meerdere verzekeringen 
combineert, krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Hoe meer 
verzekeringen, hoe meer korting. Tot wel 10%. Als u meerdere 
verzekeringen heeft van dezelfde soort, tellen ze allemaal mee. 

Aantal verzekeringen Pakketkorting
2 verzekeringen 2%
3 verzekeringen 4%
4 verzekeringen 6%
5 verzekeringen 8%
6 of meer verzekeringen 10%

Bijzonderheden
 –  Aanvullende verzekeringen, zoals Ongevallen In-/Opzittenden 

of Rechtsbijstand Motorrijtuigen tellen niet mee bij het bepalen 
van de hoogte van de korting. 

 –  Het uiteindelijke kortingspercentage geldt voor alle 
dekkingen, met uitzondering van de Ondernemers-AOV. 
Dit kortingspercentage geldt ook voor de aanvullende 
verzekeringen. 

Geen termijntoeslag en geen poliskosten
U kunt de premie per jaar betalen, maar ook per maand, kwartaal  
of halfjaar. Wij rekenen hiervoor geen toeslag. Ook betaalt u geen 
poliskosten.

Wat kost het?
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Huwelijksdagverzekering
Als bruidspaar bent u waarschijnlijk al maanden bezig met de 
voorbereiding van uw feest. Maar wat als er onverwacht iets 
gebeurt waardoor het feest wordt uitgesteld of niet kan doorgaan? 
Met deze verzekering voorkomt u de financiële tegenvaller.  
De verzekering is er voor feesten bij een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap of een jubileum hiervan.  

Wat is verzekerd? 
Het kan zijn dat het feest moet worden uitgesteld of niet kan 
doorgaan omdat u, uw partner of een belangrijke gast erg ziek 
wordt, een ongeluk krijgt of zelfs overlijdt. Of bijvoorbeeld omdat 
er iets met de feestlocatie gebeurt. De Huwelijksdagverzekering 
dekt dan onder andere de kosten van gehuurde bruidskleding van 
uzelf, uw partner en de bruidskinderen, gehuurd trouwvervoer 
en een gehuurde foto-/videograaf. Ook andere naar redelijkheid 
gemaakte kosten, bijvoorbeeld kosten voor het opnieuw drukken 
van kaarten, zijn verzekerd. 

Ook als het huwelijk wel gewoon doorgaat, heb je wat aan de 
Huwelijksdagverzekering. Want ook schade aan (gehuurde) 
bruidskleding en huwelijkscadeaus is verzekerd tot maximaal  
€ 2.500,-, wanneer voldaan is aan de voorwaarden. 
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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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Uw adviseur vertelt u graag meer over de voordelen van het Privé 
Pakket Online.

Lees altijd de polisvoorwaarden goed door voor u een verzekering 
afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en 
niet verzekerd is. Wilt u meer weten over het Privé Pakket 
Online, heeft u een vraag over de voorwaarden of wilt u een 
advies over de beste keuze in uw situatie? Ook dan helpt uw 
verzekeringsadviseur u graag verder.

Deze brochure is met zorg samengesteld en is gebaseerd op 
informatie van april 2022. Wilt u precies weten wat is verzekerd? 
Lees dan de polisvoorwaarden van het Privé Pakket Online en 
de betreffende verzekeringen. Aan deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden zijn altijd leidend. 
U vindt ze op goudse.nl > Particulier.

Meer weten?
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Uw adviseur

V O O R  O N D E R N E M E R S

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.

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.

Onafh 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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fase van hun ondernemerschap.

Onafh 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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