
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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Overzicht wijzigingen

Met de omzetting van uw verzekering van SFS Verzekeringen naar De Goudse veranderen 
er voor u enkele dingen. Heeft u bijzondere afspraken met SFS gemaakt? Dan heten deze 
nu nog clausules maar straks Bijzondere Voorwaarden.

Op uw polisblad ziet u of er clausules gelden voor uw pakket of een verzekering of dienst 
in uw pakket. Als dit zo is, ziet u daarbij het nummer van deze clausule(s). Als er sprake 
is van een wijziging of als een clausule komt te vervallen, leest u dat hieronder. Staat er 
een clausule op uw polisblad die hieronder niet is vermeld? Dan zetten wij die clausule 
onveranderd om in een Bijzondere Voorwaarde.

104 – Uitbreiding verzekeringnemer
Deze clausule wordt herschreven maar inhoudelijk verandert niets. Als deze clausule voor u geldt, 
staat die vanaf 1 januari op uw polisblad als Bijzondere Voorwaarde 119.

156 – Dagelijks opzeggen
Deze clausule vindt u straks terug in de Algemene Voorwaarden. Net als SFS Verzekeringen 
verlengt ook De Goudse uw pakket aan het einde van de looptijd telkens automatisch met één 
jaar.

201 – Jeugdigen
Deze clausule vervalt. Het uitsluiten van jeugdigen is niet langer mogelijk. Verzekerd zijn straks 
alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met u hebben, en daardoor verplicht verzekerd zijn 
voor de WIA. 

202, 203 en 207 – Geheel of gedeeltelijk uitsluiten van parttimers
Deze clausules vervallen. Het geheel of gedeeltelijk uitsluiten van parttimers is niet langer 
mogelijk. Verzekerd zijn straks alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met u hebben,  
en daardoor verplicht verzekerd zijn voor de WIA. 

204 – Volledig uitsluiten van vaste oproepkrachten
Deze clausule vervalt. Oproepkrachten zijn standaard meeverzekerd op de Verzuimverzekering, 
tenzij er geen sprake is van een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

205 – Volledig uitsluiten van stagiaires
Deze clausule vervalt. Stagiaires zijn straks niet meeverzekerd op de Verzuimverzekering. 
Verzekerd zijn alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met u hebben, en daardoor 
verplicht verzekerd zijn voor de WIA. 

206 – Volledig uitsluiten van vakantiekrachten
Deze clausule vervalt. Verzekerd zijn alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met u 
hebben, en daardoor verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Een vakantiekracht is meeverzekerd als 
die aan deze vereisten voldoet.
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211, 212 en 213 – Percentage verzekerd risico
Deze clausules vervallen. Als u een van deze clausules op uw polisblad ziet staan, betekent 
dit dat u heeft gekozen voor een lager verzekerd bedrag dan het verzekerde bedrag dat in de 
voorwaarden van uw huidige verzekering staat. De Verzuimverzekering werkt echter niet met 
verzekerde bedragen maar met een verzekerde loonsom. Dat betekent dat u straks mogelijk voor 
een hoger bedrag bent verzekerd. Wilt u dit niet? Neem dan contact op met uw adviseur.


