Disclaimer
De Goudse heeft de grootst mogelijke zorg
besteed aan de juistheid en volledigheid van
de gegevens in deze brochure. De Goudse
is echter niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van onjuistheden en onvolledigheden
in de aan geboden informatie.

Ondernemers in verzekeringen
De Goudse is een zelfstandige en
onafhankelijke verzekeringsmaatschappij,
in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester.
Zijn familie bezit ook vandaag bijna alle
aandelen in De Goudse en zijn kleinzoon
is vicevoorzitter van het bestuur. De totale
jaaromzet bedraagt circa € 720 mln. De Goudse
heeft ongeveer 900 medewerkers in dienst.
Medewerkers van De Goudse adviseren
niet zelf over financiële producten en
verzekeringen. De Goudse werkt nauw samen
met onafhankelijke professionele adviseurs.
Zij kunnen een deskundig advies geven, dat is
afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen
en mogelijkheden. Ga naar www.goudse.nl
voor meer informatie.
Goudse Schadeverzekeringen N.V. is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) onder vergunningnummer
12000454. De Goudse is gevestigd te Gouda
aan het Bouwmeesterplein 1 (postadres:
Postbus 9, 2800 MA Gouda).

BedrijfsImpulz

De Goudse helpt ondernemers verder.

voor zelfstandige adviseurs
012 5723(jun2010)a

www.goudse.nl

BedrijfsImpulz voor
zelfstandige adviseurs
Uw bedrijf compleet verzekerd
tegen een vaste premie
U werkt als zelfstandige adviseur zonder personeel. Zo heeft u de
vrijheid en flexibiliteit om uw opdrachtgevers optimaal van dienst te
zijn. Onnodige risico’s sluit u dan natuurlijk liever uit. En dat kan nu
heel eenvoudig. Met een compleet pakket dat u helemaal op het lijf is
geschreven: BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs.
Tegen een vaste premie!

Voor wie?
• U bent werkzaam in de branche zakelijke
dienstverlening
• U heeft geen personeel in dienst
• Uw omzet is niet hoger dan € 250.000,per jaar (excl. BTW)

Het pakket
slecht

s

€ 49,-

per m

aand

Eén pakket verzekeringen tegen één
vaste premie
Uw pakket bestaat uit de volgende
verzekeringen
• aansprakelijkheid
• rechtsbijstand
• inventaris/goederen (incl. elektronica)
• extra kosten
U betaalt hiervoor een vaste, lage
premie van slechts € 49,- per maand
(excl. assurantiebelasting).

Uw voordelen
•
•
•
•
•

Eén vast pakket voor één vaste, lage premie
Eenvoudige aanvraag
Geen polis- en incassokosten
Geen premieverrekening achteraf
Eenvoudige, duidelijke polisvoorwaarden

• Contractduur van 1 jaar
• Uitbreiding met andere verzekeringen
mogelijk (personenauto, bedrijfsgebouwen
en arbeidsongeschiktheid)

Aansprakelijkheid
• U bent verzekerd voor schade aan zaken
of personen waarvoor u aansprakelijk kunt
worden gesteld.
• U bent niet verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid; u heeft immers geen
personeel.
• Als u hulpkrachten inhuurt, zoals andere
zelfstandigen, bent u wel verzekerd voor de
eventuele schade die zij veroorzaken.
• U bent verzekerd voor € 2.500.000,- per
aanspraak, (maximaal € 5.000.000,- per
jaar) en heeft geen eigen risico.

EXTRA! Vermogensschade is standaard
meeverzekerd tot € 25.000,-. Hierbij gaat
het niet om schade aan zaken of personen,
maar bijvoorbeeld om ﬁnanciële schade die
uw relatie lijdt omdat u een fout advies gaf.
Rechtsbijstand
• U bent verzekerd van professionele
ondersteuning bij juridische conﬂicten.
• Ook als er een conﬂict dreigt of u juridisch
advies nodig heeft, bijvoorbeeld over
leveringsvoorwaarden of een contract.
• Er is geen dekking voor arbeidsconﬂicten met
personeel, u heeft immers geen personeel.
• De rechtsbijstand wordt verleend door het
onafhankelijke SRK Rechtsbijstand.
• Er is geen maximum verzekerd bedrag.
• Wel geldt er een franchise. Het conﬂict moet
om een financieel belang van minimaal
€ 450,- gaan. Anders is er geen dekking.

EXTRA! Inclusief incassobijstand dus geen
zorgen over niet of te laat betalende klanten.
Gratis telefonische adviesservice van
SRK Rechtsbijstand.

Inventaris/Goederen (inclusief elektronica)
• U bent verzekerd voor schade aan inventaris
en goederen door brand, blikseminslag,
storm, inbraak of waterschade. Ook als u
kantoor aan huis heeft!
• U bent verzekerd voor € 20.000,- en er geldt
een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

EXTRA! Alle elektronica, zoals computers,
laptops en beamers, is meeverzekerd tot
€ 5.000,-. Niet alleen binnen uw bedrijf,
maar ook op andere locaties. Bijvoorbeeld
als u onderweg bent of bij de klant werkt.
Extra kosten
• U bent verzekerd voor kosten die u moet
maken om uw werkzaamheden te kunnen
hervatten na een brand of andere schade.
• U bent verzekerd tot € 50.000,- en u heeft
maximaal 52 weken recht op een uitkering.
• U heeft geen eigen risico.

Uw adviseur
Kortom, een compleet pakket tegen een vaste,
lage premie. Vul het aanvraagformulier in
en uw adviseur regelt het snel voor u. Hij is
u ook graag van dienst als u BedrijfsImpulz
voor zelfstandigen wilt uitbreiden met de
volgende verzekeringen: personenauto,
bedrijfsgebouwen of arbeidsongeschiktheid.

Aanvraag BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz voor
zelfstandige adviseurs

ingangsdatum (d-m-j)

1. Gegevens aanvrager/verzekeringnemer

aanvraag

Verzekeringnemer
bedrijfsnaam
beroep
naam en voorletters eigenaar

Voor wie?
• U bent werkzaam in de branche zakelijke dienstverlening
• U heeft geen personeel in dienst
• Uw omzet is niet hoger dan € 250.000,- per jaar (excl. BTW)

geboortedatum (d-m-j)
inschrijvingsnummer KvK
Correspondentieadres
straat en huisnummer
postcode en plaats
telefoon

e-mailadres

Is het correspondentieadres anders dan het verzekerde adres?

ja

nee

Verzekerde adres
straat en huisnummer
postcode en plaats

U kunt deze verzekering aanvragen als u werkzaam bent in één van de volgende beroepen:
• (register)accountant
• journalist
• reclameontwerper
• (binnenhuis)architect
• juridisch adviseur
en adviseur
• belastingconsulent
• makelaar
• secretariële dienstverlener
• boekhouder
• marktonderzoeker
• vertaler/tolk
• coach
• opleider/trainer
• webdesigner
• communicatieadviseur
• organisatieadviseur
• werving & selectie adviseur
• congresorganisator
• public relations adviseur

2. Premiebetaling
bankrekeningnummer

✁

premiebetaling per maand aan

assurantieadviseur
automatische incasso door De Goudse
Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik de
maatschappij de premie automatisch van mijn
bankrekeningnummer af te schrijven.

www.goudse.nl

wij ook het recht om de verzekering op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW geldt,
dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden ingeroepen, als u de algemene slotvraag onvolledig
heeft beantwoord.

3. Slotvragen
Strafrechtelijke feiten
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking geweest
met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werden verdacht van het plegen van een
strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)?
nee
ja, graag in een bijlage aangeven om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf-) maatregelen al zijn uitgevoerd.
U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.
Bijzonderheden gelijksoortige verzekering(en)
Heeft een verzekeraar u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) in de afgelopen acht
jaar een verzekering geweigerd, opgezegd, hiervoor een verhoogde premie in rekening gebracht en/of
bijzondere voorwaarden gesteld?
nee
ja, nl. maatschappij
datum
soort verzekering

polisnummer

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) in de afgelopen vijf jaar drie of meer
schades geleden of veroorzaakt bij gebeurtenissen die vallen onder de verzekering(en) die u nu aanvraagt?
Bijvoorbeeld door een brand, storm, lekkage, diefstal of inbraak.
nee
ja, graag in een bijlage aangeven per schade om welke soort verzekering het ging,
het polisnummer, de betreffende verzekeringsmaatschappij, schadedatum, schadeoorzaak
en schadebedrag.
Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie die voor de beoordeling van deze
verzekeringsaanvraag door de verzekeraar van belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van
de voorgaande vragen is verstrekt?
nee
ja, nl.

NB! Vermeld hier alle informatie die voor ons van belang zou kunnen zijn bij de beoordeling van uw
aanvraag. Gebruik eventueel een bijlage.

Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter
inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk
geval bij het afgeven van de polis.
U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te
voldoen. U kunt de verzekering(en) aan het einde van de contracttermijn van één jaar beëindigen, waarbij u
een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen.
Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan De Goudse voordat tot acceptatie wordt overgegaan
een afwijkende premie vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen.
Na melding van een zaak bij het SRK Rechtsbijstand worden uw gegevens door SRK Rechtsbijstand verwerkt
ten behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak en/of juridische dienstverlening, voor het
rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. SRK informeert De Goudse over het feit
dat een melding heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied of schadetype de rechtszaak betreft en over
de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is ook de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing.
De Goudse gaat heel zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u verstrekt. Ze worden bijvoorbeeld niet
aan derden verstrekt. De gegevens worden door De Goudse gebruikt voor de acceptatie en uitvoering van
de verzekering, voor het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses, marketingactiviteiten
en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van
het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) of van de Nederlandse Vereniging van Banken
(www.nvb.nl). U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3573,
1001 AH Amsterdam, telefoon 020-5502888).
In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting
Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Dit gebeurt
om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.
Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag).
datum

plaats

4. Ondertekening
U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig
de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen.
handtekening verzekeringnemer
De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het
te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al
bij De Goudse bekend veronderstelt, dient u toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden
waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse
definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen. Als na het afsluiten van de overeenkomst
blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of
De Goudse bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben

Assurantieadviseur
assurantieadviseur
naam behandelaar assurantieadviseur

nummer

