
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 inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoeft e aan iemand die hen 
kent en een advies geeft  dat helemaal 
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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Voor de klant

Expat Pakket

Aanmelden zorg/
zwangerschap bij De Goudse 
Alarmcentrale
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Expat Pakket 
Aanmelden zorg/zwangerschap bij De Goudse Alarmcentrale
 Wanneer gebruikt u dit formulier?
Met dit formulier kunt u noodzakelijke zorg aanmelden bij De Goudse Alarmcentrale. Het gaat om zorg die planbaar is. Dit is bijvoorbeeld het  
geval als u zwanger bent of als u een medische ingreep moet ondergaan en de verwachte kosten boven € 1.000,- uitkomen.

Polisnummer Goudse Expat Pakket

Gegevens verzekerdere

Alle verzekerden staan op uw polisblad. Vul hier de gegevens in van de verzekerde die de zorgbehoefte heeft. 

  Achternaam en voornaam (Eerste voluit, daarna de voorletters van de overige voornamen)

  Geboortedatum (d-m-j)

E-mail ©  Telefoon

Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaats © Land

Zwangerschap

  Uitgerekende datum 

Waar wilt u bevallen? 

 ‹ Thuis

 ‹   In Nederland

 ‹   In een ziekenhuis in mijn woonland

 Overige zorg
Is de zorg ingepland?     ‹ Nee   ‹ Ja, op (d-m-j)

Geef kort aan welke ingreep of behandeling u moet ondergaan

Uw ziekenhuis of zorgverlener

(Heeft u nog geen keuze gemaakt? De Goudse Alarmcentrale helpt u graag; U kunt de vragen hierna dan leeglaten) 

  Naam ziekenhuis/zorgverlener

E-mail ©  Telefoon

  Plaats © Land

Als u dit formulier heeft ingevuld kunt u dit mailen naar alarmcentrale@anwb.nl. De alarmcentrale neemt dan contact met u op. 
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