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Wijziging voorwaarden Inboedelverzekering Goudse
De Goudse verandert op een aantal punten de voorwaarden voor de Inboedelverzekering.
Hieronder leest u wat de aanpassingen inhouden.
Aanpassing polisvoorwaarden





Als er een deskundige wordt ingeschakeld om de schade te bepalen, kan uw relatie ook een
eigen deskundige inschakelen. Er staat vanaf nu duidelijker in de polisvoorwaarden
vermeld wanneer wij de kosten van zijn eigen deskundige vergoeden. Zijn die kosten hoger
dan de kosten van onze deskundige? Dan vergoeden wij het meerdere nu ook als die
kosten in redelijkheid zijn gemaakt.
Heeft uw relatie schade aan telecommunicatieapparatuur, zoals een telefoon of tablet? Dan
geldt er tot nu toe geen eigen risico als hij het apparaat laat repareren bij een bedrijf dat
wij hebben geselecteerd. Deze mogelijkheid is er in de nieuwe situatie niet meer. Hij
bepaalt dan altijd zelf waar hij het apparaat laat repareren en wij berekenen altijd het
eigen risico van € 150,-. Dit eigen risico geldt in de nieuwe situatie ook voor de dekking
‘buiten de woning’.

Reden aanpassingen
De reden voor de eerste aanpassing is dat wij duidelijker willen aangeven welke kosten uw relatie
vergoed krijgt. Ook is er nu in de polisvoorwaarden opgenomen dat uw relatie óók de meerdere
kosten vergoed kan krijgen. De reden voor de tweede aanpassing is dat het totale schadebedrag
dat wij uitbetalen voor inboedelverzekeringen de laatste tijd sterk is gestegen. Daarbij gaat het
verhoudingsgewijs vaak om telecommunicatieapparatuur. Dankzij de aanpassing van de regels
voor het eigen risico hoeven wij de premie niet te verhogen.
In prolongatiemaand 06-2016 voert ook EAG Assuradeuren deze wijziging op de inboedelpolissen
binnen de volmacht van Goudse Verzekeringen door. Uw relaties worden hiervan per brief op de
hoogte gesteld.
De nieuwste voorwaarden zijn te vinden via onze polisvoorwaardenwebsite: http://eagpolisvoorwaarden.nl/voorwaarden/DeGoudse/inboedel5.0.pdf

Indexering Goudse producten
De indexcijfers voor de Personenauto- , bestelauto-, en aansprakelijkheidsverzekering particulieren
worden per prolongatiemaand juni 2016 weer aangepast. De index is voor dit jaar vastgesteld op
1%. De indexering is in de polisvoorwaarden geregeld. Uw klanten ontvangen hiervan geen bericht.
Naverrekening diverse producten 2015
In de komende weken zullen wij u per speciale brief verzoeken de naverrekeningsgegevens voor
2015 aan te leveren van uw zakelijke relaties.
Vanaf dit jaar kunt u deze gegevens ook online via onze website doorgeven
http://eagassuradeuren.nl/premieherberekeningsformulier . Dit online formulier kunt u nu al
gebruiken!
Wij zullen u dit jaar ook nog een papieren formulier toesturen dat u indien u dat handiger vindt per
post of e-mail kunt terugsturen.
Nieuwe maatschappijenlijst.
De nieuwste lijst (nummer 293) staat voor u op het extranet klaar.

Monuta.
Op vrijdag 3 juni organiseert Monuta een notarislezing in Voorburg.
De titel van de bijeenkomst is “Met de warme hand”.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u bij gesproken over de actualiteiten omtrent schenken.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De praktijk van de financiële huisarts
De schijf van vijf voor de estate planners
Doelstellingen bij schenken
Schenkingen civiel
Schenkingen fiscaal
Actualiteiten: -Een vergeten polis
-Nieuw huwelijksvermogensrecht

Op dit moment is er nog plaats! Heeft u interesse, of uw medewerkers, neemt u dan contact op
met Sandra of Alex Bastiaans. 040-2136323.
De bijeenkomst begint om 9.30 uur en wordt afgesloten met een lunch.
Nieuwe financieringsmaatschappij.
Qander Consumer Finance is nieuw toegevoegd aan het assortiment van Maxima Financiële
Diensten. U kunt hier terecht voor Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening.
Samenwerking Glasverzekering.
Naast het feit dat er een aantal maatschappijen een eigen risico hanteert op de glasverzekering
heeft Samenwerking Glasverzekering als specialist natuurlijk een aantal aantrekkelijke proposities.
Onze kernpunten zijn glashelder, wij bieden:
Glasverzekering op maat (vraag een offerte op!)
Expertise door eigen technische buitendienst (vooral voor MKB interessant)
Alarmcentrale dag en nacht bereikbaar
Scherpe premie
Advies op basis van risicoanalyse
Kwaliteit en duurzaamheid
Geen eigen risico
Noodvoorziening meeverzekerd
Glassoorten die niet dienen tot lichtdoorlating zijn ook te verzekeren

Eindhoven, 23 mei 2016.

