
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 � ets 
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf 
enorm gegroeid en is er veel veranderd.  
Maar ondanks deze groei zijn wij nog 
steeds een ona� 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.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoe� e aan iemand die hen 
kent en een advies gee�  dat helemaal 
is afgestemd op hun persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ona� ankelijke adviseurs, die als geen 
ander in staat zijn om de juiste oplossing 
samen te stellen.
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Checklist voor vertrekkende expats 
Bij een vertrek naar het buitenland komt heel wat kijken. Een beetje hulp om alles in 
kaart te brengen is dan welkom. In deze checklist ziet u wat u zou moeten regelen voor 
uw vertrek. 

Veel succes met de voorbereiding!

Actie Klaar Opmerking
90 dagen voor vertrek 
Zorg ervoor dat u en uw familie geldige paspoorten hebben.
Zorg voor duidelijke afspraken met uw (eventuele oude en 
nieuwe) werkgever. Laat u goed informeren.
Als u uw rijbewijs moet verlengen, regel dit dan bij uw 
gemeente.
Zoek uit of u een internationaal rijbewijs nodig heeft of dat er 
andere eisen worden gesteld aan de rijbevoegdheid.
Veel landen vereisen dat officieel papierwerk (zoals 
diploma’s, een geboorteakte en medische documenten) is 
gecertificeerd voordat het kan worden geaccepteerd. Zoek uit 
wat er geldt in uw bestemmingsland op  
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/ 
legalisatie-van-nederlandse-documenten
Vraag uw visa aan. 
Maak een map met belangrijke documenten, denk hierbij 
ook aan aankoopbonnen. Maak eventueel een tweede map 
voor fiscale documenten. Bewaar van deze documenten een 
digitale versie in een cloud-omgeving. 
Boek uw vliegtickets en hotel.
Zet uw huis te koop of zoek een huurder. Zorg bij verhuur dat 
u goede voorwaarden opstelt en daarin duidelijk bent over 
de einddatum en over het gebruik van de woning. Verbied 
bijvoorbeeld onderhuur en gebruik voor illegale activiteiten, 
en bijvoorbeeld ook huisdieren of roken. Bespreek bij verhuur 
de woonhuisverzekering met uw adviseur.
Bezoek uw verzekeringsadviseur, bespreek wat u kunt 
opzeggen en wat u moet afsluiten. 
Laat de school van uw kinderen weten dat u 
naar het buitenland gaat verhuizen en vraag om 
overdrachtscertificaten en overige informatie die relevant kan 
zijn wanneer u verhuist.
Start met zoeken naar de juiste school voor uw kinderen.  
Wilt u uw kinderen op een internationale school? Of een 
school met Nederlandstalig onderwijs (NOB)? Of juist op een 
lokale school? 
Start met zoeken van woonruimte. Informeer eventueel bij 
lokale expats naar locaties en makelaars.
Controleer de quarantaine-eisen voor huisdieren in het 
bestemmingsland en regel de verhuizing van uw huisdier(en).
Zoek uit of u, uw familie en uw huisdieren vaccinaties nodig 
hebben. Maak een afspraak bij de (dieren)arts. Neem uw 
internationaal vaccinatieboekje mee.
Verzamel informatie over internationale verhuisbedrijven en 
vraag offertes aan. Een specialist is bijvoorbeeld KHZ.
Kies een verhuisbedrijf en plan een afspraak. Vraag aan hen 
of er spullen zijn die niet verhuisd mogen worden naar uw 
bestemmingsland.
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Actie Klaar Opmerking
Nummer uw verhuisdozen en maak een paklijst met de 
inhoud per doos. 
Begin met het inpakken van dingen die u niet nodig heeft in 
de komende maanden, zoals boeken, foto's en kleding voor 
een ander seizoen.  
Start een taalcursus. (Beter nog: begin daar eerder mee.)
60 dagen voor vertrek
Vraag bij uw artsen, dierenartsen en tandartsen kopieën 
op van uw medische dossiers. En plan gelijk een medische 
check-up als u dit wenst.
Als u medicijnen gebruikt, vraag dan een doktersverklaring 
aan waaruit blijkt dat u die nodig heeft. Neem genoeg 
voorraad mee (vervoer in uw handbagage). Zoek uit of u 
medicijnen ook lokaal kunt krijgen. Zo niet? Kijk dan of u 
meer kunt meenemen. Zoek uit wat u moet aangeven bij de 
douane en welke documenten u nodig heeft. 
Als u iets wilt verkopen, zet dit dan nu te koop, bijvoorbeeld 
uw auto of huishoudelijke apparatuur.
Plan afscheidsfeestjes voor uzelf en uw kinderen.
Regel het doorsturen van uw post. Heeft u bij aankomst 
nog geen vast adres? Dan kunt u de post naar familie laten 
doorsturen. Dit is ook verstandig als u naar een land vertrekt 
waar de postbezorging niet erg betrouwbaar is.
Stuur een verhuisbericht naar organisaties waarvan u ook in 
het buitenland gebruik blijft maken. 
Neemt iemand lopende zaken van u onder zijn hoede? Zorg er 
dan voor dat deze persoon handelingsbevoegd is namens u. 
Overhandig gewaarmerkte kopieën van documenten die deze 
gevolmachtigde persoon nodig heeft.
Verdiep u in de lokale (zakelijke) gebruiken, of laat u 
voorlichten.
Neem contact op met uw bank en vertel dat u verhuist naar 
het buitenland. Vraag welke diensten zij voor u kunnen 
(blijven) leveren.
Zorg dat doorlopende betalingen via automatische incasso 
gaan.
Als u uw huis verhuurt, zorg dan dat kleine reparaties worden 
uitgevoerd.
Vraag bij uw verzekeringsadviseur of alles volgens afspraak 
verloopt.
Zeg abonnementen op van tijdschriften en kranten of kijk of u 
ze digitaal kunt voortzetten.
30 dagen voor vertrek
Betaal alle uitstaande facturen. 
Regel het afsluiten van gas, water, elektriciteit, televisie, 
internet en telefoon. 
Controleer of al het papierwerk voor overzees transport in 
orde is.
Als u uw huis verhuurt, zorg er dan voor dat u goede 
huurvoorwaarden maakt incl. een inventarislijst met alles wat 
achterblijft.
Ga verder met inpakken. (Het kost meestal meer tijd dan 
verwacht. Begin daarom op tijd.)
Stuur vrienden en familie uw nieuwe adresgegevens.
Zorg ervoor dat iedereen die het nodig heeft, uw 
doorstuuradres heeft.
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Actie Klaar Opmerking
De verhuisdag
Noteer de meterstanden.
Zorg dat uw telefoon is opgeladen. En neem uw oplader mee 
in uw handbagage.
Als u grote spullen verzendt, bijvoorbeeld met een container, 
spreek dan een afleverdatum af met het bedrijf dat ze 
vervoert. 
Controleer alle leveringsafspraken en neem de inventarislijst 
nog een keer door met het verhuisbedrijf. 
Zorg ervoor dat u niets achterlaat in uw huis; controleer alle 
kasten en kamers. 
Neem afscheid! 
Geniet van het moment dat uw avontuur eindelijk begint!

Hopelijk heeft u dankzij deze lijst overal aan gedacht. Heeft u nog tips die wij kunnen delen met 
andere expats? Mail ze dan naar expat@goudse.com.

Wij wensen u een prettig en succesvol verblijf toe in het buitenland!

Mijn aantekeningen


