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CompleetVerzekerd Horeca 
Voor ondernemers in de horeca 
Als horecaondernemer werkt u hard aan het succes van uw bedrijf. Waarschijnlijk houdt u zich daarbij liever niet met 

verzekeringen bezig. Met CompleetVerzekerd Horeca hoeft dat ook niet. Dit pakket biedt u een uitgebreide keuze uit 

verzekeringen en diensten speciaal voor de horeca. U maakt uw keus en kunt zich daarna weer focussen op uw gasten 

en dienstverlening!

Voor het verzekeren van ondernemers bestaat geen 

standaardrecept. Een restaurant loopt nu eenmaal 

andere risico’s dan bijvoorbeeld een schildersbedrijf 

of kledingwinkel. CompleetVerzekerd Horeca is daarom 

ontwikkeld in nauw overleg met horecaondernemers. Het 

resultaat is een pakket van verzekeringen en diensten met 

specifieke voordelen voor de horeca. 

UW VERZEKERINGSPAKKET 
U kunt kiezen uit de volgende verzekeringen.

Bedrijfsactiviteiten

 –  Aansprakelijkheid

 –  Verkeersschade Medewerkers

 –  Milieuschade

 –  Rechtsbijstand

 –  Cyberrisk

Bedrijfsmiddelen

 –  Bedrijfsgebouwen 

 –  Glas

 –  Inventaris/Goederen  

(incl. Huurdersbelang en Koelschade)

 –  Geld

 –  Bedrijfsschade 

 –  Doorlopende Evenementen

 –  Elektronica

Mobiliteit 

 –  Personenauto

 –  Bestelauto

 –  Vervoer Eigen Goederen

 –  Aanhangwagen (verkoopwagen)

VOORDELEN VAN UW PAKKET 
COMPLEETVERZEKERD HORECA

Branchevoorwaarden Horeca

Het is voor horecaondernemers niet altijd even duidelijk 

aan welke preventie-eisen zij moeten voldoen. En welke 

voordelen wij specifiek voor horecabedrijven bieden. 

Daarom hebben wij naast Algemene voorwaarden en 

Productvoorwaarden specifieke Branchevoorwaarden 

Horeca 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 horeca moet voldoen.

Preventiezaak

Een keuring van uw elektrische installatie, aanschaf en 

onderhoud van uw brandblusmiddelen of inspectie van 

uw afzuiginstallatie. Allemaal preventie-eisen waaraan u 

als horecaondernemer moet voldoen om een vergunning 

te krijgen of een verzekering af te sluiten. Dit zijn kostbare 

diensten en het is vaak moeilijk om een geschikt bedrijf 

te vinden. In de Preventiezaak (goudse.nl/preventiezaak) 

kunt u daarom diensten 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. 
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Eén eigen risico

Heeft u schade op meerdere verzekeringen door één 

gebeurtenis? Dan geldt alleen het hoogste eigen risico. 

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 DE HORECA

Aansprakelijkheid
Cateringactiviteiten

Steeds meer horecagelegenheden breiden hun bedrijf 

uit met bijvoorbeeld een winkel of cateringactiviteiten. 

Dit is standaard meeverzekerd.

Spullen in de garderobe

Aansprakelijkheid voor schade aan jassen en spullen in 

de garderobe is verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis. 

E-bikes

Horecabedrijven maken steeds meer gebruik van 

e-bikes voor het bezorgen van maaltijden. U kunt de 

aansprakelijkheid hiervoor aanvullend verzekeren. 

Het gaat om het gebruik van e-bikes waarvoor geen 

wettelijke verzekeringsplicht geldt. 

Tijdelijke medewerkers

Ook uw aansprakelijkheid voor tijdelijke medewerkers, 

stagiaires en familieleden is verzekerd tijdens 

werkzaamheden voor u.

Rechtsbijstand
Gratis juridisch advies 

 –  Heeft u een vraag over vergunningen of een 

personeelscontract, dan kunt u gebruikmaken van 

de telefonische adviesservice van BrandMR.

 –  Twijfelt u over een overeenkomst met bijvoorbeeld 

een leverancier? Ook voorwaarden en 

overeenkomsten kunt u schriftelijk door de juristen 

van BrandMR laten toetsen.

Tijdelijke contracten

In de horeca wordt veel gewerkt met tijdelijke 

contracten. Daarom zijn bijvoorbeeld ook conflicten met 

medewerkers met een nul-urencontract verzekerd op de 

Rechtsbijstandverzekering.
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Inventaris/Goederen
Op locatie

Bij activiteiten buiten de deur is de inventaris tot 

€ 5.000,- verzekerd en zijn goederen tot € 1.000,- 

verzekerd. Denk aan een podium, extra meubilair of 

beeld- en geluidsapparatuur bij cateringactiviteiten, een 

braderie of feest. Ook schade aan gehuurde of geleende 

apparatuur of meubilair, zoals een tent of tapinstallatie 

is verzekerd.

Etikettendekking

Wanneer etiketten van uw goederen als gevolg van water 

of brand worden beschadigd en de goederen hierdoor in 

waarde zijn verminderd, dan vergoeden we dit verschil 

in waarde. Bijvoorbeeld in geval van een beschadigd 

etiket van een dure fles wijn.

Lekkage tapinstallatie

Schade door lekkage uit een (fris)drankinstallatie 

verzekeren wij volledig. Ook de weggevloeide drank.

Investeringen in uw gehuurde pand

Huurt u een pand en heeft u daarin verbeteringen 

aangebracht? Bijvoorbeeld een nieuwe bar, keuken 

of houten vloer. Dan is dit ‘huurdersbelang’ gratis 

meeverzekerd tot € 10.000,-. Een hoger bedrag kunt u 

tegen premietoeslag meeverzekeren. 

Koelschade 

Valt uw koelinstallatie langere tijd uit? Dan kunnen uw 

producten bederven. Dit is standaard meeverzekerd tot 

€ 5.000,-. Een hoger bedrag kunt u tegen premietoeslag 

meeverzekeren. 

Terrasmeubilair

U kunt uw terrasmeubilair aanvullend verzekeren voor 

schade door storm, neerslag en omvallende bomen of 

andere objecten. Onder terrasmeubilair verstaan we 

niet alleen stoelen en tafels, ook parasols, heaters en 

terrasafscheidingen. 

Bedrijfsschade
Evenementen

Organiseert u regelmatig een (klein) evenement, zoals 

een optreden, een bruiloft of een kookworkshop? Bij 

de Bedrijfsschadeverzekering kunt u een doorlopende 

Evenementenverzekering afsluiten. Mocht een 

evenement niet doorgaan of worden uitgesteld, 

bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, 

een ongeval van een artiest of een flinke waterschade, 

dan heeft dit geen financiële gevolgen voor u.

Sluiting bedrijf na schade

 –  Een horecaondernemer heeft vaak veel tijd nodig 

om zijn bedrijf op te bouwen na een flinke schade. 

Denk alleen al aan het verkrijgen van de juiste 

vergunningen. De Bedrijfsschadeverzekering biedt 

u de keus uit verschillende uitkeringstermijnen, van 

26, 52, 78 of 104 weken.

 –  Heeft u een vervangende locatie nodig of moet u 

tijdelijk meubilair huren om uw bedrijfsactiviteiten 

snel te kunnen voortzetten? Ook deze kosten worden 

vergoed.

Glas
Belettering

Heeft u belettering of beschildering op uw ramen 

en glazen deuren? Schade hieraan is standaard 

meeverzekerd tot € 250,-. Een hoger bedrag kunt u tegen 

premietoeslag meeverzekeren. 

Elektronica 
Alle van buiten komende onheilen

Al uw elektronica is verzekerd tegen alle van buiten 

komende onheilen, zoals schade als gevolg van brand, 

bliksem, water of het (laten) vallen van apparatuur. 

Schade als gevolg van eigen gebrek is eveneens 

verzekerd. 

Dekking buiten het bedrijf

U kunt deze verzekering uitbreiden met een dekking 

buiten uw bedrijf. Uw elektronica, zoals laptops en 

tablets, is dan overal ter wereld verzekerd.

Aanhangwagen
Verkoopwagen

Gebruikt u uw aanhangwagen voor verkoopactiviteiten? 

Dan kunt u uw verzekering aanvullen met dekkingen 

voor bedrijfsschade, goederen, inventaris, 

terrasmeubilair, geld en/of elektronica.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CompleetVerzekerd Horeca? Uw 

adviseur helpt u graag verder. Meer informatie vindt u 

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


