
Privé Pakket
Compleet verzekerd met

een aantrekkelijke korting

De Goudse
De Goudse is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij,
opgericht in 1924, met een jaaromzet van circa een miljard euro 
en zo’n 900 medewerkers. Als specialist op het gebied van
financiële producten en verzekeringen nemen wij in de markt
een vooraanstaande positie in, met een productenassortiment
dat is afgestemd op zowel particulier als ondernemer. 

Medewerkers van De Goudse adviseren niet zelf over financiële
producten en verzekeringen die De Goudse voert. Wij werken
nauw samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. 
Zij kunnen u een deskundig advies geven, dat is afgestemd
op uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. 
Ga naar www.goudse.nl voor meer informatie.
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Het Privé Pakket biedt u de keus uit 15 verschillende
verzekeringen, afgestemd op alle risico’s waarmee u of uw gezin
te maken heeft. En dan hebben we het niet alleen over uw
woonhuis en inboedel of uw auto. Maar ook over verzekeringen
op het gebied van reizen, ongevallen, aansprakelijkheid en
rechtsbijstand. Kortom: complete zekerheid, afgestemd op uw
persoonlijke situatie. Maatwerk in optima forma.

Privé Pakket Â overzichtelijkVerzekeringen, de meeste mensen willen er het liefst zo min mogelijk omkijken naar

hebben. Het leven is tenslotte al druk genoeg. Maar het moet natuurlijk wel goed

geregeld zijn. Het Privé Pakket van De Goudse biedt u de ideale combinatie. 

Aan de ene kant: een compleet pakket met daarin alle schadeverzekeringen die u

nodig heeft én een klinkende pakketkorting. Aan de andere kant: geen papieren

rompslomp of andere kopzorg. Makkelijker kan het niet.
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U wilt optimaal verzekerd zijn tegen een lage premie?
Met het Privé Pakket regelt u alles in één keer en profiteert u van een aantrekkelijke korting!

Snel en overzichtelijk
U bepaalt voor welke zaken u verzekerd wilt zijn. Wij bieden u
dat vervolgens aan op één polis. Snel en overzichtelijk en zónder
kleine lettertjes, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 
Als u schade heeft, kunt u erop vertrouwen dat alles snel,
zorgvuldig en correct wordt afgehandeld. De Goudse is een
verzekeringsmaatschappij met tachtig jaar ervaring. 
En dat merkt u in de praktijk.

En de kosten?
Al uw verzekeringen in één Privé Pakket, dat is niet alleen heel
makkelijk maar ook heel voordelig. U betaalt namelijk geen
aparte poliskosten maar slechts eenmalig € 5,- voor het hele
pakket. Bovendien krijgt u een pakketkorting die kan oplopen tot
maar liefst 10%. En dat maakt het sluiten van een Privé Pakket
aanzienlijk voordeliger dan het sluiten van allemaal losse
verzekeringen. Op de volgende pagina’s leest u hoe dat werkt.

‘We zijn pas verhuisd, en dat is een goed

moment om weer eens stil te staan bij onze

verzekeringen. Zeker nu we twee kinderen

hebben. Het Privé Pakket spreekt ons erg aan

omdat we daarmee alles in één keer kunnen

regelen. Overzichtelijk op één polis via één

adviseur bij één verzekeraar. Dan weet je altijd

waar je terecht kunt. De premie betalen we heel

gemakkelijk per maand, zonder toeslag. En we

krijgen ook nog eens 9% premiekorting!’

‘je weet altijd waar je terecht kunt’



Privé Pakket Â voordelig

Het eerste financiële voordeel van het Privé Pakket boekt u meteen
aan het begin. Want hoeveel verzekeringen u ook sluit, u betaalt
slechts één keer poliskosten: € 5,- voor het hele pakket.
Het tweede financiële voordeel krijgt u er meteen bij cadeau.
In de vorm van een gratis ongevallendekking van € 5.000,- bij
overlijden, standaard inbegrepen bij uw Privé Pakket. 
Maar het belangrijkste voordeel komt nog…

Bepaal uw eigen premiekorting
Voor al uw verzekeringen in uw Privé Pakket betaalt u één totaal-
premie. Bovendien kunt u op die premie een heel stevige korting
krijgen, wanneer uw pakket in elk geval twee of meer hoofd-
verzekeringen omvat. Onder hoofdverzekeringen verstaan we
Aansprakelijkheid, Woonhuis en Inboedel.
U ziet hieronder hoe uw korting kan oplopen van 3% tot zelfs 10%!

2 verzekeringen 3%
3 verzekeringen 5%
4 verzekeringen 7%
5 verzekeringen 9%
6 verzekeringen of meer 10%

De bijdekkingen Ongevallen In-/Opzittenden, Rechtsbijstand
Motorrijtuigen en Verkeersschade tellen niet mee bij het bepalen
van de hoogte van de pakketkorting. Meer verzekeringen van
dezelfde soort (bijvoorbeeld twee Personenautoverzekeringen)
tellen één keer mee bij het bepalen van het aantal verzekeringen.
Het uiteindelijke kortingspercentage wordt wél over alle
dekkingen verleend, dus over (hoofd)verzekeringen én
bijdekkingen. 
Alleen voor de Personenautoverzekering geldt een maximale
korting van 5%.

Het Privé Pakket van De Goudse is bedoeld om het u zo makkelijk en overzichtelijk

mogelijk te maken. Oók wat de kosten betreft. Vandaar dat u bijvoorbeeld zelf bepaalt

wanneer u uw premie wilt betalen: per maand, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks.

U geeft aan wat u het beste uitkomt en zo regelen we het, zónder premietoeslag.

En de hoogte van de premie? Ook daar heeft u bij het Privé Pakket zelf invloed op.
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U wilt liever niet te veel betalen?
Met het Privé Pakket bepaalt u zélf uw korting!

stel zelf uw privé pakket samen

Voor het samenstellen van uw persoonlijke Privé Pakket kunt

u kiezen uit de volgende verzekeringen. Bij twee of meer

hoofdverzekeringen geldt een pakketkorting die kan

oplopen tot 10%.

– Aansprakelijkheid*

– Inboedel*

– Woonhuis*

– Kostbaarheden

– Personenauto

– Motorrijwiel

– Kampeerauto

– Caravan

– Historische Automobiel

– Ongevallen In-/Opzittenden

– Rechtsbijstand Motorrijtuigen

– Verkeersschade

– Continu Reis

– Rechtsbijstand Gezin

– Gezinsongevallen

* hoofdverzekering

voorbeeld
Stel, u sluit een Privé Pakket bij De Goudse met daarin de volgende

verzekeringen: Aansprakelijkheid, Inboedel, Personenauto met bij-

dekking Ongevallen Inzittenden én een Continu Reisverzekering. U heeft

dan recht op een pakketkorting, want u heeft twee hoofdverzekeringen.

Het pakket bestaat uit vier verzekeringen en een bijdekking. Bij vier

verzekeringen krijgt u een korting van 7%. Deze korting wordt over alle

verzekeringen en bijdekkingen berekend. Alleen voor de Personenauto-

verzekering geldt een maximale korting van 5%.



Inboedel: onderschat de waarde niet
Uw inboedel is vaak meer waard dan u denkt. Meubels, tv,
serviesgoed, cd’s en niet te vergeten kleding… Stelt u zich eens
voor dat u alles opnieuw moet aanschaffen na bijvoorbeeld een
brand. Of denk eens aan de schade veroorzaakt door kleine huis-
houdelijke ongelukjes, zoals een strijkijzer dat op de vloerbedekking
valt. De Inboedelverzekering mag daarom niet in uw pakket
ontbreken. Ook voor uw inboedel bestaat de mogelijkheid om uw
verzekering met een garantie tegen onderverzekering af te sluiten.

Kostbaarheden: ook gedekt buiten uw woning 
Kostbaarheden, zoals sieraden, audio- en videoapparatuur en
schilderijen, zijn tot een bepaald bedrag standaard meever-
zekerd op uw Inboedelverzekering. Zijn uw kostbare bezittingen
méér waard? Sluit dan een Kostbaarhedenverzekering af. 
Uw kostbaarheden zijn dan niet alleen binnen uw woning, 
maar vaak ook daarbuiten – en zelfs tijdens het vervoer –
verzekerd tegen verlies, diefstal of beschadiging. 

Aansprakelijkheid: essentiële bescherming
Wanneer u, uw kind, of uw huisdier een ander onbedoeld schade
toebrengt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zéker in
geval van lichamelijk letsel. De Aansprakelijkheidsverzekering
biedt u bescherming tegen dit risico.

Woonhuis: dekking voor uw belangrijkste bezit
Heeft u een eigen huis? Dan is de Woonhuisverzekering onmisbaar.
Die beschermt u bijvoorbeeld tegen brand-, storm-, inbraak- en
waterschade. Kiest u voor de meest uitgebreide dekking, dan is
uw huis ook verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen.
Zoals een pan die op de keramische kookplaat valt of een mooie
tekening van uw dochter op het behang. Al het glas van uw
woning is standaard meeverzekerd. Uiteraard biedt De Goudse u
de mogelijkheid om uw woonhuis te verzekeren met een garantie
tegen onderverzekering.

Privé Pakket Â compleetUw bezittingen zijn al gauw een aardig kapitaal waard. Dankzij de verzekeringen 

van het Privé Pakket kunt u na bijvoorbeeld brand of diefstal snel nieuwe spullen

aanschaffen. Heeft u een eigen huis? Ook daarvoor is er een uitstekende

verzekering. En op het gebied van aansprakelijkheid biedt het Privé Pakket

u eveneens een oplossing.
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U wilt uw kostbare bezittingen optimaal beschermen?
Het Privé Pakket biedt u maximale zekerheid!

‘We dachten dat ons huis goed was beveiligd.

Maar een paar maanden geleden is er tijdens

onze vakantie toch ingebroken. Er was van alles

weg, zoals de sieraden van mijn vrouw en mijn

hele collectie cd’s. De emotionele waarde is niet

te verzekeren. Maar mijn Privé Pakket zorgde er

wel voor dat de materiële schade volledig 

werd vergoed. Het geld stond snel op onze

bankrekening. Ze hebben zelfs het vervangen

van alle sloten vergoed.’

‘volledige vergoeding van de schade’
zeker weten dat u voldoende 
krijgt uitgekeerd

Weet u niet zeker wat uw inboedel precies waard is? 

De Inboedelwaardemeter van De Goudse is een handig hulp-

middel om er zeker van te zijn dat u niet bent onderverzekerd.

Via een paar korte vragen over uw woon- en leefsituatie wordt

automatisch de juiste inboedelwaarde berekend.

Ook voor uw woonhuis wilt u natuurlijk onderverzekering

voorkomen. De herbouwwaarde van uw woonhuis ligt vaak

lager dan de verkoopwaarde. Om zeker te zijn van de juiste

verzekerde som, kunt u gebruik maken van de Herbouw-

waardemeter van De Goudse. 

Bovendien bieden deze waardemeters maar liefst vijf jaar

garantie tegen onderverzekering. Informeer er naar bij uw

adviseur!



Privé Pakket Â compleet
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Aanvullende verzekeringen: voor alle zekerheid
Als aanvulling op de verzekering voor uw personenauto,
kampeerauto, historisch automobiel of motor kunt u de volgende
bijdekkingen sluiten:

– Ongevallen In-/Opzittendenverzekering
Deze verzekering dekt de financiële schade als gevolg van
blijvende invaliditeit of overlijden van uzelf of andere in- of
opzittenden na een ongeval. U kunt de hoogte van de
verzekerde bedragen en het aantal verzekerde zitplaatsen
afstemmen op uw eigen situatie en wensen.

– Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen
Deze verzekering dekt de kosten van conflicten naar aanleiding
van verkeersongevallen. Maar ook van geschillen rond
aankoop, onderhoud of reparatie van uw auto of motor. 

– Verkeersschadeverzekering
Deze verzekering dekt de schade die u en uw gezin kunnen
oplopen in het verkeer. Ongeacht de schuldvraag vergoedt deze
verzekering schade aan zaken (o.a. kleding en brillen),
inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten,
smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten.
Deze bijdekking geldt niet voor de Motorrijwielverzekering.

Personenauto: met een goed gevoel de weg op
De Personenautoverzekering geeft u het veilige gevoel dat u
optimaal verzekerd aan het verkeer deelneemt en dat schades
snel en zonder gezeur worden uitbetaald. De premie wordt
afgestemd op uw leeftijd, regio en het aantal kilometers per jaar.
Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een
bijzonder, lager tarief. Daarnaast biedt De Goudse een gunstige
regeling voor de tweede gezinsauto. U heeft de keuze uit
verschillende eigen risico’s.

Motorrijwiel: met verrassend voordelige premie
Voor motorrijders heeft De Goudse een gunstig geprijsde
verzekering met een uitstekende dekking. Heeft u ook uw auto 
bij De Goudse verzekerd? Dan pakt uw premie extra gunstig uit.
En rijdt u niet meer dan 5.000 kilometer per jaar? Ook dan geldt
onder bepaalde voorwaarden een speciaal tarief. 

Kampeerauto: van reparatiekosten tot vervangende oplossing
Heeft u een kampeerauto? Ook die kunt u binnen het Privé Pakket
meeverzekeren, al dan niet inclusief de inboedel. Mocht u tijdens
uw vakantie pech krijgen met uw kampeerauto, dan is niet alleen
uitgebreide hulpverlening in binnen- en buitenland verzekerd,
maar ook de huurkosten voor een vervangende kampeerauto of
een ander vakantieverblijf. 

Caravan: voor nieuwe én oudere caravans
De Caravanverzekering is geschikt voor zowel vouwwagens als
toer- en stacaravans. Uw nieuw aangeschafte caravan kunt u de
eerste vijf jaar op basis van de nieuwwaarde verzekeren. 
Voor caravans die ouder zijn dan één jaar kunt u kiezen voor een
dekking waarbij de schade bij totaalverlies wordt vergoed op
basis van dagwaarde. De inboedel en uw aanbouw, luifel of
voortent kunt u apart meeverzekeren. 

Historische automobiel: mooi bezit, goed verzekerd
Een oldtimer is een bezit om trots op te zijn. En om goed te
verzekeren! Dat kan heel eenvoudig, op voorwaarde dat ook
uw personenauto of motor bij De Goudse is verzekerd. 
Wel dient uw oldtimer minimaal 20 jaar oud te zijn. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker als u de weg op gaat. Gelukkig bieden 

de verzekeringen van het Privé Pakket u en uw gezinsleden optimale bescherming 

in het verkeer.

U wilt goed beschermd aan het verkeer deelnemen?
Met het Privé Pakket gaat u perfect verzekerd de weg op!



Gezinsongevallen: waar u zich ook bevindt
In het verkeer, op het werk, op school, op het sportveld, 
in of rondom het huis… een ongeval kan u of uw gezinsleden
overal overkomen. De gevolgen kunnen groot zijn, zoals
blijvende invaliditeit, of - erger nog - overlijden. 
Met de Gezinsongevallenverzekering worden in ieder geval
de financiële gevolgen opgevangen.

Profiteer ook van het Privé Pakket
Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, op één polis.
Dat lijkt u wel wat? Vraag uw verzekeringsadviseur dan snel naar
de gunstige voorwaarden en premies. Kies uw verzekeringen en
profiteer van alle voordelen van uw persoonlijke Privé Pakket.

Privé Pakket Â compleet
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Continu Reis: de wereld ligt voor u open
Met de Continu Reisverzekering zijn u en uw gezinsleden
uitstekend verzekerd tijdens alle vakanties en weekendjes weg. 
In noodsituaties kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag
overal ter wereld terecht bij de professionele alarmcentrale
TravelCare. Een doorlopende annuleringsdekking kunt u voor 
een vast bedrag meeverzekeren.

Rechtsbijstand Gezin: dekt de kosten van een conflict
Een conflict met uw buren, een aannemer of uw werkgever… 
op zo’n moment is het fijn als u kunt terugvallen op een
Rechtsbijstandsverzekering. Voor deskundig advies van
een ervaren jurist of, mocht het conflict uit te hand lopen,
voor ondersteuning bij de gang naar de rechter. 

Uw Privé Pakket heeft u veel te bieden. Ook tijdens uw reizen kunt u er bijvoorbeeld

op vertrouwen. Voor ongevallen is er eveneens een uitstekende oplossing. 

En het Privé Pakket kan u bovendien de zekerheid bieden dat u er bij een conflict

niet alleen voor staat.

U wilt ook andere belangrijke risico’s verzekeren?
Het Privé Pakket biedt u tal van mogelijkheden!

De voordelen op een rij

– overzichtelijkheid 
Alle verzekeringen heel overzichtelijk op één polis:

gemak staat voorop.

– uitstekende voorwaarden en
een aantrekkelijke premie
U stelt zelf uw Privé Pakket samen. Welke verzekeringen

u ook kiest, u krijgt een duidelijke polis met uitstekende

voorwaarden en een scherpe premie.

– korting tot maar liefst 10%
U profiteert van een stevige korting. Hoe meer

verzekeringen u in uw pakket onderbrengt, hoe hoger

de korting.

– termijnbetaling zonder toeslag
U kunt uw premie natuurlijk per jaar betalen. Maar als u

uw lasten liever spreidt kan u ook betalen per maand,

kwartaal of halfjaar. Zónder de gebruikelijke premie-

opslag!

– geen aparte poliskosten
Er zijn geen aparte poliskosten per verzekering. 

U betaalt slechts eenmalig € 5,- voor het hele pakket.

Dat scheelt!

– gratis ongevallendekking van € 5.000,-
Geheel gratis krijgt u bij uw Privé Pakket een

ongevallendekking die recht geeft op € 5.000,-

bij overlijden.

Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de informatie die

beschikbaar was ten tijde van publicatie. Hoewel deze brochure

met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt De Goudse

geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.


