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Voor de klant

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 fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk 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.
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Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte 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
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.
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Met De Goudse Reis App betaalt u alleen voor wat u gebruikt. Als u bijvoorbeeld
tweeëneenhalve dag buiten Nederland bent, brengen we ook tweeëneenhalve dag in
rekening, tot op de minuut nauwkeurig!
In dit overzicht ziet u de premies in euro’s, per dag en inclusief assurantiebelasting.

Vaste onderdelen (Buitengewone kosten, Medische kosten, Bagage en Ongevallen)
Verzekerden

Gebied

Vaste dekkingen

Hoofdverzekerde1
Hoofdverzekerde1 met kind(eren)
Hoofdverzekerde1
Hoofdverzekerde1 met kind(eren)
Hoofdverzekerde1
Hoofdverzekerde1 met kind(eren)

Europa
Europa
Wereld
Wereld
VS
VS

€ 1,75
€ 2,60
€ 2,50
€ 3,55
€ 2,80
€ 3,95

Aanvullende onderdelen
Verzekerden

Gebied

Wintersport

Automobilistenhulp2

Hoofdverzekerde
Hoofdverzekerde met kind(eren)
Hoofdverzekerde
Hoofdverzekerde met kind(eren)
Hoofdverzekerde
Hoofdverzekerde met kind(eren)

Europa
Europa
Wereld
Wereld
VS
VS

€ 0,65
€ 0,80
€ 0,90
€ 1,05
€ 1,25
€ 1,40

€ 0,15
€ 0,15
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Kinderen en aanvullende dekkingen meeverzekeren
Na de start van een reis heeft u twaalf uur de tijd om aan te geven of u ook dekking wilt voor uw
kinderen, wintersport of automobilistenhulp.

1 Iedereen van 18 jaar en ouder heeft zijn eigen app en verzekering, en is hoofdverzekerde.
Vanaf 16 jaar kun je ook hoofdverzekerde zijn. Bijvoorbeeld als je zonder je ouders reist of ze geen
verzekering hebben en je dus niet meeverzekerd bent.
2 U leest in de polisvoorwaarden welke landen voor deze verzekering binnen het dekkingsgebied Europa
vallen. Buiten Europa bieden we geen dekking voor automobilistenhulp.
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