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Informatie voor de adviseur

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.

Algemeen
Waarom brengt De Goudse focus aan?
Als je goed wilt zijn, moet je keuzes maken. De Goudse gelooft dat focus op bepaalde branches
ruimte creëert voor verdere verdieping en specialisatie in deze branches.

Op welke branches legt Schade Zakelijk de focus vanaf 1 juli 2018?
De Goudse legt de focus op de branches bouw, detailhandel, groothandel, horeca,
persoonlijke dienstverlening en zakelijke dienstverlening. Daarnaast is het ook mogelijk om
schadeverzekeringen af te sluiten voor de volgende doelgroepen: ambachtelijke productie,
een aantal medische beroepen (bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapeut en huisarts), Verhuur
Onroerend Goed en Verenigingen van Eigenaren.

Waarom deze branches?
Omdat dit aansluit bij de strategie van De Goudse. Veel bedrijven in deze branches behoren tot
het mkb. Bovendien sluit ons productassortiment goed aan op de verzekeringsbehoefte van deze
ondernemers. We beschikken over ruime kennis en ervaring van deze branches. En door focus
aan te brengen, kunnen wij ons hierin nog verder specialiseren om u en uw relatie nog beter van
dienst te zijn.

Betekent dit dat het voor alle bedrijven binnen deze branches/doelgroepen mogelijk is
om schadeverzekeringen af te sluiten?
Nee, dit is niet altijd mogelijk. Wij richten ons op bedrijven tot circa 30 medewerkers met
een jaaromzet van maximaal € 10 mln. Daarnaast blijven er risico’s binnen deze branches/
doelgroepen die wij niet accepteren. Wij verzekeren bijvoorbeeld geen juwelier, sloopbedrijf,
asbestsaneringsbedrijf en benzinestation.

Betekent de focus op branches dat er geen maatwerk meer mogelijk is?
Maatwerk blijft mogelijk binnen deze branches. Wanneer een aanvraag in de Adviseursmodule
niet (direct) past binnen de acceptatiecriteria kunt u de aanvraag aan ons voorleggen. Uw
relatiebeheerder neemt dan contact op en stemt de vervolgstappen af. Na het opvragen van
aanvullende informatie, aanvullende preventiemaatregelen of het verhogen van het eigen risico,
kan de aanvraag mogelijk wel worden geaccepteerd. Mist u toch iets (bijvoorbeeld een soort
bedrijf ) dat wel past binnen onze branchefocus, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder
of accountmanager.
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Buiten onze focus
Voor welke branches/doelgroepen is het vanaf 1 juli 2018 niet meer mogelijk om
schadeverzekeringen af te sluiten bij De Goudse?
Vanaf 1 juli 2018 kunnen geen schadeverzekeringen meer worden afgesloten voor de branches
agrarisch, industrie, overheid, sport- en gezelligheidsverenigingen (zoals carnavals-, personeelsen netwerkverenigingen, zoals de Rotary).

Geldt dit voor alle soorten verzekeringen?
Nee, dit geldt alleen voor schadeverzekeringen. Het blijft in veel gevallen wel mogelijk om AOV en
inkomensverzekeringen af te sluiten voor deze branches.

Waarom stopt De Goudse met deze branches?
Wij stoppen met deze branches omdat deze niet aansluiten bij onze strategie. Wij hebben ervoor
gekozen om ons te specialiseren. Deze specifieke risico’s vragen specifieke kennis en ervaring die
wij niet verder gaan ontwikkelen.

Ik heb nog een offerte voor een relatie uit een niet-focus branche. Tot wanneer is die
offerte geldig?
Uitgebrachte offertes blijven geldig tot 1 juli 2018. Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om
een offerte om te zetten in een aanvraag.

Is het mogelijk om een bestaande verzekering van een relatie uit een niet-focus branche
aan te passen?
Dit blijft mogelijk. Als uw relatie een bestaande verzekering voor een ‘oude’ branche/
beroepsgroep wil wijzigen, dan helpen we u en uw relatie graag verder.

Is het mogelijk om alleen een Personen-, Bestel-, Vrachtautoverzekering of
Verkeersschadeverzekering Medewerkers af te sluiten voor deze niet-focus branches?
Nee, het is niet mogelijk om ‘losse’ autogerelateerde producten af te sluiten. De Goudse streeft
naar een volledige klantbediening en dus naar totaalrelaties. Met losse autoproducten kunnen wij
een dergelijke bediening niet bieden.

Is het wel mogelijk om een verzekering bij te sluiten bij een bestaand
verzekeringspakket van deze niet-focus branches?
Nee, dat is niet mogelijk. De bestaande pakketten blijven gewoon doorlopen maar u kunt ze niet
uitbreiden. Mutaties kunnen uiteraard wel gewoon worden doorgevoerd.

Hoe gaat het met (het aanpassen van) lopende verzekeringen?
De focus geldt alleen voor nieuw af te sluiten producten. Als uw relatie een lopende verzekering
voor een ‘oude’ branche/beroepsgroep wilt wijzigen, dan kan dat.
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