
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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Zakenreis Collectief
Premie- en dekkingsoverzicht
De Collectieve Zakenreisverzekering is bestemd voor bedrijven die in Nederland 
gevestigd zijn en werknemers in dienst hebben die regelmatig naar het buitenland 
reizen. 

In dit premie- en dekkingsoverzicht vindt u een beschrijving van de onderdelen waaruit de 
verzekering bestaat. Voor deze onderdelen samen betaalt u één premie. U kunt bepaalde 
onderdelen uitsluiten (zie verderop).

Dit overzicht geeft een samenvatting. In de voorwaarden die horen bij uw verzekering staat per 
onderdeel precies wat er wel en niet verzekerd is. U vindt de voorwaarden op 
goudse.nl/voorwaarden-zakenreis-collectief.pdf. 

Wat is verzekerd? 
De Collectieve Zakenreisverzekering bestaat uit de onderdelen Bagage, Geneeskundige kosten,
Buitengewone kosten, Ongevallen, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. Desgewenst kunnen de 
onderdelen Geneeskundige kosten en/of Ongevallen worden uitgesloten (tegen premiekorting).

De verzekering biedt standaard werelddekking. De maximale aaneengesloten reisduur is 365 
dagen. 

Blijft een verzekerde aansluitend aan een zakenreis nog een paar dagen privé? Dan is die 
privéperiode voor maximaal vijf dagen meeverzekerd. 

De verzekerde bedragen gelden per persoon en per gebeurtenis, tenzij anders vermeld. Alleen 
voor Bagage geldt een eigen risico; dit is € 50,- per reis.
 

Bagage Verzekerd 
bedrag in €

Totale maximale vergoeding voor bagage per reis 5.000,-

Voor de volgende categorieën gelden specifieke maximale vergoedingen. 
Handelsgoederen, monstercollecties en overige zakelijke goederen  1.250,-  
(Tele)communicatieapparatuur   500,-
Horloges en sieraden  750,-
Foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur 1.750,-
Verrekijkers, telescopen, muziekinstrumenten, luxe kledingstukken en andere 
kostbaarheden

1.750,-

Computers, tablets, laptops, palmtops en notebooks  2.000,-
Kosten voor de reconstructie van administratieve gegevens  750,-
Computerhuurkosten  750,-
Geld en geldswaardige papieren  500,-
Contactlenzen, (zonne)brillen, prothesen, hoorapparatuur en tandbeugels  350,-
Autogeluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, (auto)gereedschap.  500,-
Rijbewijzen, kentekenbewijzen, paspoorten, reistickets en andere reisdocumenten kostprijs
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Bagage Verzekerd 
bedrag in €

Fietsen, fietsdragers, fiets- en surfimperialen, surfmateriaal, kano’s, opvouwbare of 
opblaasbare boten (de voortstuwingsinstallatie is niet gedekt), ski- en bagageboxen, 
kinder-, wandel- en invalidenwagens en rollators

 350,-

Goederen en cadeaus die tijdens de reis zijn aangeschaft  350,-
Schade aan hotel of andere locatie van verblijf (eigen risico € 25,- per gebeurtenis in 
plaats van € 50,-) 

 350,-

Verlies kluissleutel van een tijdens de reis gehuurd kluisje (geen eigen risico)  350,-
Noodzakelijk aan te schaffen vervangende kleding en toiletartikelen, voor één verzekerde 
per reis (geen eigen risico)
Voor alle verzekerden samen per reis (geen eigen risico)

  500,-

1.000,-
Winter- en avontuurlijke sportuitrusting  1.500,-
Kosten vervangend materiaal winter- en avontuurlijke sportuitrusting  150,-
Niet gebruikte lessen door ziekte of ongeval bij winter- en avontuurlijke sport(en)  150,-    

Geneeskundige kosten
Dit onderdeel is een aanvulling op uw bestaande zorgverzekering. 

Verzekerd 
bedrag in €

Geneeskundige kosten buiten Nederland kostprijs
Nabehandelingskosten binnen Nederland als gevolg van een ongeval in het buitenland 1.000,-
Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval 500,-
Spoedeisende tandheelkundige hulp niet als gevolg van een ongeval 250,-
Verzendkosten dringend noodzakelijke medicijnen 150,-

Buitengewone kosten Verzekerd 
bedrag in €

Kosten repatriëring per ambulancevliegtuig kostprijs
Transportkosten stoffelijk overschot naar Nederland kostprijs
Opsporings- en reddingskosten kostprijs
Extra reiskosten kostprijs
Extra verblijfkosten (maximaal 10 dagen) 150,- per dag
Communicatiekosten per gebeurtenis 150,-

Ongevallen Verzekerd 
bedrag in €

Bij overlijden door een ongeval 30.000,-
Bij overlijden door een ongeval met een motor of scooter: 

 – met helm 
 – zonder helm

15.000,-
2.500,-

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval 75.000,-
Bij blijvende invaliditeit door een ongeval met een motor of scooter of een ongeval tijdens 
wintersport of avontuurlijke sporten:

 – met helm 
 – zonder helm

25.000,-
5.000,-

 

Rechtsbijstand Verzekerd 
bedrag in €

Verhaals-, contracts- en strafrechtsbijstand in Europa kostprijs
Verhaals-, contracts- en strafrechtsbijstand in rest van de wereld 10.000,-

Annuleringskosten Verzekerd 
bedrag in €

Afzien van zakenreizen vanwege dringende persoonlijke redenen 5.000,-
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Wie zijn verzekerd? 
Verzekerd zijn de werknemers die in Nederland wonen en die reizen voor het op de polis vermelde 
bedrijf.

Wat zijn de kosten? 
De premie is gebaseerd op het aantal geschatte reisdagen per jaar van alle werknemers samen. 
Voor technisch uitvoerende werkzaamheden kan een opslag worden berekend. Na afloop van 
ieder verzekeringsjaar vragen wij het daadwerkelijke aantal zakelijke reisdagen op. Wij kunnen 
aan de hand van deze gegevens de premie naverrekenen en zo nodig aanpassen.

Aantal reisdagen Premie per reisdag 
in €

De eerste 249 reisdagen 3,00
Voor reisdag 250 tot en met 499 2,55
Voor reisdag 500 en meer 2,10 

De minimumpremie is € 350,- per polis.  
U kunt de onderdelen Geneeskundige kosten en/of Ongevallen uitsluiten. Dit levert per onderdeel 10% premiekorting op. 

De werknemer en zijn gezin kunnen voor recreatieve reizen worden verzekerd op een aparte 
polis. Het eigen risico bij recreatieve reizen is dan € 100,- in plaats van € 50,- per reis. De totale 
maximale vergoeding voor bagage is dan € 6.000,- in plaats van € 5.000,- per reis. De overige 
voorwaarden zijn hetzelfde als hierboven vermeld.   

Het verzekeren van een werknemer en zijn gezin voor recreatieve reizen kost € 100,- per gezin per 
jaar. 
 
Bedragen zijn exclusief assurantiebelasting.


