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CompleetVerzekerd Bouw
Voor ondernemers in de bouw
Als ondernemer in de bouw zet u zich natuurlijk in om uw opdrachtgevers goed van dienst te zijn. Dat brengt mooie 

uitdagingen, maar ook risico’s met zich mee. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met diefstal of vandalisme op 

de bouwplaats, of een opdrachtgever die niet betaalt. CompleetVerzekerd Bouw is op maat gemaakt voor specifieke 

situaties die zich in úw branche kunnen voordoen. Daarmee bent u voorbereid op de risico’s en kunt u zich focussen 

op uw opdrachten!

Geen bouwbedrijf is hetzelfde. Een aannemersbedrijf 

loopt tegen andere risico’s aan dan een schilders- of 

installatiebedrijf. Daarom is CompleetVerzekerd Bouw 

ontwikkeld in overleg met verschillende ondernemers uit 

uw branche. Het resultaat is een pakket van verzekeringen 

en diensten met specifieke voordelen voor elk type bedrijf 

in de bouw.

UW VERZEKERINGSPAKKET 
U kunt kiezen uit de volgende verzekeringen.

Bedrijfsactiviteiten

 –  Aansprakelijkheid

 –  CAR en Montage

 –  Verkeersschade Medewerkers

 –  Rechtsbijstand

 –  Cyberrisk

Bedrijfsmiddelen

 –  Bedrijfsgebouwen 

 –  Glas

 –  Inventaris/Goederen (incl. Huurdersbelang)

 –  Bedrijfsschade 

 –  Elektronica

 –  Milieuschade

Mobiliteit 

 –  Personenauto

 –  Bestelauto

 –  Vrachtauto

 –  Werkmaterieel

 –  Vervoer Eigen Goederen

 –  Aanhangwagen / Oplegger

VOORDELEN VAN UW PAKKET 
COMPLEETVERZEKERD BOUW

Branchevoorwaarden Bouw

Het is voor ondernemers in de bouw niet altijd even 

duidelijk aan welke preventie-eisen zij moeten voldoen. 

Daarom hebben wij naast Algemene voorwaarden en 

Productvoorwaarden specifieke Branchevoorwaarden 

Bouw ontwikkeld. In deze Branchevoorwaarden  vindt 

u een overzicht van alle dekkingen die specifiek voor 

uw branche gelden en de preventie-eisen waaraan u als 

ondernemer in de bouw moet voldoen.

Preventiezaak

Veiligheid is van belang voor uw opdrachtgevers, 

eventuele onderaannemers, medewerkers en uzelf. Het 

nemen van preventiemaatregelen speelt hierbij een grote 

en vaak kostbare rol. In de Preventiezaak (goudse.nl/

preventiezaak) kunt u preventiediensten en -producten 

afnemen tegen een gereduceerd tarief bij gecertificeerde 

bedrijven.

Aantrekkelijk financieel voordeel

Bij het afsluiten van meerdere verzekeringen krijgt u 

pakketkorting tot wel 10%. Bovendien betaalt u geen 

premietoeslag bij betaling in termijnen.

Jaarlijkse gegevenscheck

Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht van uw 

verzekeringen, verzekerde bedragen en belangrijke 

voorwaarden. Aan de hand hiervan kunt u samen met uw 

adviseur checken of uw verzekeringspakket nog up-to-

date is. Zo voorkomt u dat u onder- of oververzekerd bent. 

Eén eigen risico

Heeft u schade op meerdere verzekeringen door één 

gebeurtenis? Dan geldt alleen het hoogste eigen risico. 
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Uitstekende schadeafwikkeling

De Goudse is bij calamiteiten 24/7 bereikbaar en zorgt 

voor een snelle en goede afwikkeling van uw schades. 

Eigen netwerk inzetten 

Als ondernemer beschikt u waarschijnlijk over een groot 

netwerk van klanten en andere relaties. Misschien maakt 

u graag gebruik van hun diensten voor het herstel van 

een schade? Dat kan! Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken 

van het netwerk van herstelbedrijven van De Goudse. Eén 

telefoontje naar uw verzekeringsadviseur en het wordt 

geregeld.

VOORDELEN PER PRODUCT SPECIFIEK  
VOOR BOUW

Aansprakelijkheid
Uitgebreide dekking voor opzicht

Schade aan zaken van opdrachtgevers die de 

ondernemer behandelt of waaraan hij werkzaamheden 

verricht, is standaard verzekerd tot € 50.000,-.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

U kunt uw verzekering uitbreiden met een dekking voor 

brandgevaarlijke werkzaamheden. Brandgevaarlijke 

werkzaamheden zijn bijvoorbeeld snijden, slijpen, 

vlamsolderen, lassen, verf afbranden, föhnen en met 

open vuur hechten van bestaande dakbedekking 

aan bijvoorbeeld een aangebrachte koepel, goot of 

doorvoer. 

CAR en Montage
Alle materiële schade verzekerd

Met een CAR & Montageverzekering is vrijwel alle 

materiële schade op de bouwplaats verzekerd, 

of die nu is veroorzaakt door bouw-, montage- 

of installatiewerkzaamheden. Ook diefstal van 

bouwmaterialen.

Doorlopende verzekering

Alle projecten die u uitvoert vallen onder dezelfde 

verzekering. U hoeft dus geen aparte verzekering af te 

sluiten voor elk project dat u uitvoert.

Snelle schadeafwikkeling

Grote schade (tot € 50.000,-) wordt ter plekke 

vastgesteld door een onafhankelijk deskundige. Als u 

het eens bent met het bedrag, staat dit binnen enkele 

dagen op uw rekening.

Verkeersschade Medewerkers
Dekking in verkeer

Uw medewerkers zijn verzekerd voor schade die 

zij oplopen in het verkeer, tijdens werkzaamheden 

voor u als werkgever. Niet alleen als bestuurder van 

een motorrijtuig, maar ook als voetganger, fietser of 

passagier van een motorrijtuig of in het openbaar 

vervoer.
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Ook als u niet aansprakelijk bent

De Goudse keert een schadevergoeding uit ongeacht wie 

er schuldig is. Zelfs als u niet aansprakelijk bent voor het 

verkeersongeval is er dekking.

Rechtsbijstand
Gratis juridisch advies 

Heeft u een vraag over vergunningen of een 

personeelscontract, dan kunt gebruikmaken van de 

telefonische adviesservice van BrandMR. Ook kunt u 

kosteloos een overeenkomst of leveringsvoorwaarden 

schriftelijk laten toetsen

Conflicten met onderaannemers

Conflicten met onderaannemers zijn verzekerd, 

bijvoorbeeld als ze afspraken niet nakomen.

Incassobijstand

U kunt uw verzekering uitbreiden met de dekking 

Incassobijstand. Dan heeft u geen zorgen over niet 

(op tijd) betalende klanten. 

Inventaris/Goederen
Investeringen in uw gehuurde pand

Huurt u een pand en heeft u daarin verbeteringen 

aangebracht? Zoals een werkplaats, keuken of sanitair? 

Dan is dit ‘huurdersbelang’ gratis meeverzekerd tot  

€ 10.000,-. Een hoger bedrag kan meeverzekerd worden 

tegen premietoeslag. 

Elektronica 
Alle van buiten komende onheilen

Al uw elektronica is verzekerd tegen alle van buiten 

komende onheilen. Bijvoorbeeld brand, bliksem, water 

of het laten vallen van elektronica. Schade door eigen 

gebrek is ook verzekerd. 

Dekking buiten het bedrijf

U kunt deze verzekering uitbreiden met een dekking 

buiten uw bedrijf. Uw elektronica, zoals laptops en 

tablets, is dan verzekerd in de hele wereld. Bijvoorbeeld 

bij klanten of op de bouwplaats.

Werkmaterieel
Aanschafwaarderegeling nieuw werkmaterieel bij 

Volledig Casco

Raakt uw werkmaterieel binnen 1 jaar na aanschaf 

total loss of wordt dit gestolen? Dan krijgt u de 

aanschafwaarde vergoed als u kiest voor Volledig Casco.

Dagvergoeding voor huren werkmaterieel na schade

Heeft u na een diefstal of total loss tijdelijk geen 

werkmaterieel? Dan krijgt u maximaal 7 dagen een 

uitkering van € 100,- per dag om materieel te huren. De 

dagvergoeding is zelfs maximaal 30 dagen bij diefstal 

als het Insurance & Recovery pakket  is geïnstalleerd

Schade door eigen gebrek

Schade door eigen gebrek kan worden meeverzekerd. De 

dekking geldt tot 5 jaar en er is geen eigen risico.

Bestel- en Vrachtauto
Vastgemonteerd werkmaterieel

U kunt het werkmaterieel dat vast is gemonteerd aan 

uw bestel- of vrachtauto aanvullend verzekeren. Het 

werkmaterieel heeft dan dezelfde dekking als uw bestel- 

of vrachtauto. 

Vervoer Eigen Goederen
24/7 dekking

Uw gereedschappen en goederen zijn niet alleen 

tijdens het vervoer verzekerd, ook dag en nacht als zij 

achterblijven in uw voertuig. U bent dus 24/7 verzekerd 

tegen diefstal. 

Geen opgave kentekens

U hoeft geen opgave te doen van kentekens van de 

vervoermiddelen.

Goederen in aanhangwagen meeverzekerd

Goederen die zich bevinden in de afgesloten ruimte van 

een aanhangwagen met harde opbouw zijn standaard 

meeverzekerd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over CompleetVerzekerd Bouw? Uw 

adviseur helpt u graag verder. Meer informatie vindt u 

ook op onze website (goudse.nl/bouw).


