
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.

Expatriates Pakket
Optimaal verzekerd in het buitenland

01
2

29
85

(0
40

6)
a



Maatwerk
Het Expatriates Pakket is bestemd voor mensen die tijdelijk in 
het buitenland gaan wonen en werken. Het pakket kan u veel
zekerheid bieden voor alle belangrijke risico’s, maar welke
onderdelen u verzekert, bepaalt u helemaal zelf. Per onderdeel
heeft u de keuze uit verschillende eigen risico’s.

Bovendien kiest u uit drie dekkingsvarianten:
– Basis: dekking zonder franje;
– Optimaal: ruimere dekking en hogere verzekerde bedragen;
– Excellent: complete dekking en volledige zekerheid.

U ziet: Het Expatriates Pakket is helemaal aan te passen aan 
uw persoonlijke voorkeur en wensen!

Expatriates Pakket Â de zekerheid
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Of u nu op eigen initiatief vertrekt of op verzoek van uw werkgever,
er komt veel op u af als u voor langere tijd in het buitenland gaat
werken. Vervoer, huisvesting, transport van uw huisraad, eventuele
scholing van uw kinderen, noem maar op. 

U denkt dan waarschijnlijk niet onmiddellijk aan verzekeringen.
Toch zijn die van groot belang. Want ook in het buitenland kunt
u in het ziekenhuis belanden, bestolen worden of met andere
tegenslag te maken krijgen. Daarom is het verstandig alles goed
te regelen voordat u vertrekt. Het Expatriates Pakket is speciaal
ontwikkeld voor mensen zoals u. Compleet, overzichtelijk, en
helemaal af te stemmen op uw persoonlijke wensen.

Steeds meer Nederlanders gaan voor een langere periode naar het buitenland om

daar te werken. Vertrekt ook u binnenkort naar een ander land? Dan wilt u natuurlijk

geen onnodige risico’s lopen. Met het Expatriates Pakket bent u optimaal verzekerd,

afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

2

U wilt zorgeloos werken en wonen in het buitenland?
Het Expatriates Pakket biedt u een verzekeringsoplossing op maat!

handige verzekeringspas

Bij uw polis hoort een speciale verzekeringspas.

Dit is het bewijs dat u verzekerd bent. Hierop zijn, 

naast uw naam en polisnummer, ook andere

belangrijke gegevens vermeld, zodat u deze altijd 

bij u heeft.

expatriate policy

policy number

name

first name

gender

date of birth (d-m-y)
 

this card is strictly personal



Binnen uw Expatriates Pakket kunt u ook de volgende dekkingen
opnemen:

Reizen
Mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen, reizen
relatief veel. Dan is het handig als u niet steeds een aparte
verzekering hoeft te sluiten voor uw bagage. Daarom kunt u 
als onderdeel van uw Expatriates Pakket een doorlopende
reisbagageverzekering nemen. Zo is uw bagage altijd verzekerd
tegen diefstal, verlies of beschadiging en kunt u met een gerust
hart uw koffers pakken. 

Rechtsbijstand
In het buitenland kan er sprake zijn van allerlei bijzondere
juridische haken en ogen. U kunt in tal van situaties belanden
waarin u juridisch advies nodig heeft. Van arbeidsconflicten en
strafzaken tot schadeclaims bij verkeersongevallen en koop-
overeenkomsten die niet nagekomen worden. In zulke gevallen is
het handig om terug te kunnen vallen op deskundige rechtshulp.

Inboedel
Neemt u uw inboedel mee? Dan kunt u deze verzekeren tegen
bijvoorbeeld brand of inbraak. Bent u van plan uw huisraad aan
te schaffen in het land waar u gaat wonen? Ook dan regelt u de
verzekering heel eenvoudig. In veel landen (zoals België, Frankrijk,
Luxemburg, Italië en Zwitserland) bent u aansprakelijk voor schade
aan de woning die u huurt. Deze aansprakelijkheid kunt u op de
inboedelverzekering meeverzekeren. 

Aansprakelijkheid
Ongetwijfeld heeft u al een aansprakelijkheidsverzekering. Want
er kan altijd iets gebeuren waardoor u per ongeluk iemand
schade berokkent. Vaak stopt de dekking echter wanneer u niet
meer in Nederland woont. Maar juist in het buitenland is een
aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Want als u daar
aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de kosten enorm oplopen,
bijvoorbeeld in Amerika! Daarom kunt u uw aansprakelijkheid
meeverzekeren binnen uw Expatriates Pakket. 

Ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in het buitenland. 
De financiële consequenties kunnen groot zijn, zeker bij blijvende
invaliditeit of overlijden. Een ongevallenverzekering verzacht dit
financiële leed, voor de nabestaanden of de verzekerde(n) zelf.
Daarom kan zo’n verzekering onderdeel uitmaken van uw
Expatriates Pakket.

Expatriates Pakket Â de mogelijkheden
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U kunt het Expatriates Pakket optimaal laten aansluiten op uw
persoonlijke situatie en wensen.
Wij raden u aan in ieder geval de onderstaande verzekeringen in 
uw Pakket op te nemen. SOS Hulpverlening zit er verplicht bij,
want deze dienstverlening is in alle situaties onmisbaar. 
Tijdens uw verblijf in het buitenland bent u bovendien verplicht
om een ziektekostenverzekering te hebben.

sos hulpverlening
Dankzij uw Expatriates Pakket kunt u altijd een beroep doen op Gouda

Assistance, uw hulpverleningsorganisatie. De coördinatoren in het

alarmcentrum spreken meerdere talen en samen met artsen en

ondersteunend personeel staan zij 24 uur per dag, zeven dagen per

week voor u klaar om u de helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of

overlijden. Niet alleen bij noodsituaties in het buitenland maar ook voor

informatie voorafgaand aan uw verblijf in het buitenland. 

Gouda Assistance vormt de schakel tussen u en uw familie in Nederland.

Mocht een familielid in Nederland ernstig ziek worden, dan wordt uw reis

naar Nederland vergoed. Als u zelf ernstig ziek zou worden, wordt de

overkomst van twee naaste familieleden vergoed.

ziektekosten
Ongetwijfeld bent u verzekerd voor ziektekosten. In het buitenland geldt

er echter vaak een beperkte dekking. Daar komt bij dat er in veel landen

andere normen gelden op het gebied van de gezondheidszorg. Veel zaken

die in Nederland standaard geregeld zijn, zijn in het buitenland helemaal

niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat u beschikt over 

een speciale ziektekostenverzekering voor expatriates. De ziektekosten-

dekking van het Expatriates Pakket biedt u een uitstekende oplossing.

Bovendien is deze ziektekostendekking niet alleen geldig in het land 

van verblijf, maar ook tijdens vakanties in Nederland én reizen in 

andere landen.

arbeidsongeschiktheid
In Nederland kunt u in veel gevallen aanspraak maken op de sociale

zekerheid als u vanwege ziekte of een ongeval niet meer in staat zou zijn

uw werk uit te voeren. In het buitenland heeft u vaak geen recht meer op

de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt, is de hoogte

van de lokale uitkering afhankelijk van de verzekerde periode of bestaat

er voor expatriates helemaal geen recht op uitkering bij arbeids-

ongeschiktheid. Wilt u uw inkomen beschermen, dan is het goed bij het

risico van arbeidsongeschiktheid stil te staan, want dit heeft

rechtstreekse gevolgen voor uw inkomen. Daarom kunt u dit risico

meeverzekeren binnen uw Expatriates Pakket.

Het Expatriates Pakket biedt u zekerheid op tal van terreinen. U beslist zelf wat u

wilt verzekeren. U kunt daarbij kiezen uit de onderstaande onderdelen. Zo krijgt u

precies die zekerheid die nodig is in uw specifieke situatie.
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U wilt een oplossing die helemaal bij u past?
U stelt zelf uw eigen Expatriates Pakket samen!



Expatriates Pakket Â de voordelen
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Duur van de verzekering
De verzekering heeft een duur van één jaar en wordt daarna
telkens voor één jaar verlengd. De maximale verzekeringsduur is
vijf jaar. Na vijf jaar loopt uw dekking zonder opzegging af.

Terug en dan? 
Als u definitief terugkeert in Nederland vervalt de dekking van
uw Expatriates Pakket. U heeft de mogelijkheid om de verzekering
nog 31 dagen na definitieve terugkeer door te laten lopen om uw
verzekeringen in Nederland op orde te brengen. Indien u van deze
mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u ons hierover te
informeren bij opzegging van de verzekering.

Deskundig advies
Het Expatriates Pakket van De Goudse zorgt ervoor dat u met een
gerust hart naar het buitenland vertrekt. 
Dankzij de flexibele mogelijkheden kunt u de verzekering
helemaal aanpassen aan uw eigen mogelijkheden en wensen.
Juist vanwege deze flexibiliteit is deskundig advies onontbeerlijk.
Uw assurantieadviseur zorgt er samen met u voor dat uw
verzekering perfect wordt toegesneden op uw persoonlijke
situatie.

Uiteraard bent u goed verzekerd tijdens uw verblijf in het buitenland. 

Maar het Expatriates Pakket houdt ook rekening met uw terugkeer naar Nederland.

Zodat u in die drukke periode ruimte heeft om uw zaken in Nederland weer goed 

te regelen.
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U wilt dat uw belangen in het buitenland goed behartigd zijn?
Dan bent u bij De Goudse aan het juiste adres!

‘Een leuke klus in India, ik had er echt zin in.

Maar al na drie weken werd ik het slachtoffer

van het chaotische verkeer in New Delhi. Ik liep

een gecompliceerde kniefractuur op. Werken

kon ik wel vergeten. Op de Nederlandse

voorzieningen kon ik in India natuurlijk geen

beroep doen. Gelukkig had ik een Expatriates

Pakket Polis. Ik ben teruggevlogen naar

Nederland om gekeurd te worden en ben toen

voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Dat gaf

me recht op een uitkering van De Goudse. 

Over mijn inkomen hoefde ik me dus geen

zorgen te maken. Na drie operaties en een

flinke periode van revalidatie kon ik mijn werk

weer oppakken. Die klus in India was inmiddels

al afgerond, maar ik kreeg een nieuwe

uitdaging in Rio de Janeiro.’

‘geen zorgen over mijn inkomen’
De voordelen op een rij

– Volledige ziektekostendekking in het land van verblijf,

in Nederland én tijdens reizen

– Speciale verzekeringspas, zodat u in de VS kunt

bewijzen dat u verzekerd bent en u alle belangrijke

telefoonnummers in geval van nood bij de hand heeft

– Persoonlijke assistentie via de alarmcentrale, 24 uur

per dag, 365 dagen per jaar

– Zorg op maat in medische faciliteiten naar westerse

standaard, waar ook ter wereld

– Deskundige en snelle interventie in noodgevallen

– Snelle en eenvoudige schadeafwikkeling, ook in het

buitenland

– Zekerheid over uw inkomen met de dekking voor

arbeidsongeschiktheid

– Uitbreidingsmogelijkheden van het pakket met andere

persoonsgebonden verzekeringen, bijvoorbeeld voor

inboedel en reisbagage. 


