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Handige tips!  
   

    

 

 
  

Beste meneer, mevrouw, 

In deze editie van Kort Nieuws geven wij u een paar handige tips. Samen proberen we te 

voorkomen dat u op het moment van schade voor verrassingen komt te staan. Hopelijk 
heeft u er iets aan. 

Met hartelijke groet, 
 

Jan Klein 

manager Particulier De Goudse  
   
   

    
   

  

  

Dekking op inboedel- of woonhuisverzekering?  

Zijn uw inboedel- en woonhuisverzekering afgesloten bij 
twee verschillende verzekeraars? Dan is het belangrijk te 

weten welke schade onder welke verzekering valt. 
De Goudse houdt zich hierbij aan de ‘inboedel-

inventaris/opstallijst’ die is opgesteld door het Verbond 

van Verzekeraars.  
 

  

Vanaf nu is deze lijst ook heel makkelijk te vinden op onze website!  
   
   

    
   

Benieuwd wanneer uw alarmcertificaat verloopt?  

Wij merken dat veel voertuigeigenaren niet weten tot wanneer hun alarmcertificaat nog 

geldig is. Het certificaat is in veel gevallen drie jaar geldig. Na deze periode verloopt de 

geldigheid. Een verlopen certificaat kan negatieve gevolgen hebben voor het recht op 
een uitkering bij inbraak of diefstal van uw voertuig. Op de website van Kiwa SCM is er 

een nieuwe kentekencheck beschikbaar. Die bevat een nieuwe functie waarbij u een mail 

kunt ontvangen wanneer uw certificaat (bijna) verloopt. Hiervoor moet u uzelf 

aanmelden, dit gaat niet automatisch. Zes weken voordat het certificaat verloopt, wordt 

u eraan herinnerd dat er een periodieke keuring moet worden uitgevoerd. Wanneer het 
certificaat is verlopen, wordt er nogmaals een mail gestuurd. Zo wordt u automatisch op 

de hoogte gehouden en komt u nooit voor verrassingen te staan.  
   
   

    
   

http://www.goudse.nl/-/media/files/goudse/lijst-inboedel-inventaris-opstal-771001.pdf
https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/automotive-en-luchtvaart/voertuigbeveiliging/kentekencheck/?utm_source=Linkedin-Willem-Verheul&utm_medium=Social&utm_campaign=kiwanl-scm-notificeer-mogelijkheid-28-08-2020
https://goudse.nl/


  

  

Verhuurt u (delen van) uw woning? Geef het door 

aan uw adviseur!  

Als u uw woning verhuurt, of een deel daarvan, wilt u 

natuurlijk wel dat uw spullen goed verzekerd blijven. 

Daarom is het belangrijk dat u uw adviseur informeert 

wanneer het gebruik van de woning verandert,  
 

  

bijvoorbeeld door kamerverhuur of volledig verhuur. Zo kunnen wij beoordelen of wij uw 

verzekering kunnen voortzetten. Er is veel mogelijk, maar niet alles.  

 
Let op: verhuurt u uw woning of delen daarvan? En staat dit niet op uw polisblad 

vermeld? Dan zijn uw woning en inboedel niet verzekerd. Dit geldt ook als u een bed & 

breakfast heeft.  
   
   

    
   

Nog steeds mogelijkheden om asbest te verzekeren  

In een uitzending van Kassa (24 oktober 2020) werd gesuggereerd dat verzekeraars op dit 

moment het saneren van particuliere asbestdaken na brand niet (meer) vergoeden. Dit 
klopt niet. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om een verzekering te vinden voor 

een pand met een asbestdak. Heeft u een opstalverzekering van De Goudse of bent u 
voornemens deze binnenkort af te sluiten? Dan zijn de kosten van het opruimen van 

asbest dat afkomstig is van de verzekerde woning gewoon verzekerd tot een maximum 
van € 100.000,- per gebeurtenis. Opruiming en sanering vanwege een gedekte schade 

worden vergoed. Denk hierbij aan brand, storm en ontploffing.  
   
    
   

 


