
CompleetVerzekerd mijn bedrijf
Informatie voor de ondernemer

Het Preventieabonnement
Veilig werken en voldoen aan alle eisen 



Wat kost het? 20

Hoe werkt het? 23

Wat is het Preventieabonnement? 5

Het Preventie
abonnement
Veilig werken en voldoen aan alle eisen

Verzekeren is niet de enige oplossing om met uw risico’s 
om te gaan. U kunt schade ook voorkomen of beperken 
met preventiemaatregelen. Denk aan een goed werkende 
brandblusser, een veilige elektrische installatie of een 
perfect functionerend afzuigsysteem. Preventiemaatregelen 
kunnen ook een voorwaarde zijn om een verzekering af 
te sluiten of een vergunning te krijgen van de gemeente. 
En u zorgt voor een veilige omgeving voor uzelf, 
uw medewerkers en uw klanten! 
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‘Ook over preventie is nagedacht’
‘Als eigenaar van een drukke winkel wil ik me 
vooral bezighouden met mijn klanten. En niet met 
verzekeringen en andere rompslomp. Het mooie 
van De Goudse is dat ze ook over preventie hebben 
nagedacht. Ik heb een preventieabonnement afgesloten 
voor de jaarlijkse controle van mijn brandblusmiddelen 
en de huur van een camerabewakingssysteem. Zelf hoef 
ik geen grote investeringen te doen en het systeem is 
altijd up-to-date. Zo zorg ik voor een veilige omgeving 
voor mijn medewerkers en klanten.’

Met het Preventieabonnement bent u geabonneerd op 
preventieve diensten van gecertificeerde bedrijven, tegen 
een vast, gereduceerd maandtarief. Als bewijs dat u aan 
de gestelde preventiecriteria voldoet, ontvangt u een 
certificaat. De looptijd van het abonnement is standaard 
drie jaar. U heeft er verder geen omkijken meer naar!

Keuze uit verschillende modules
Elk bedrijf verschilt qua inrichting, grootte en locatie. 
Daarom kunt u het abonnement zelf samenstellen. U kunt 
kiezen uit de volgende modules:
1. Brand- en vluchtveiligheid
2. Elektrische installaties
3. Inbraakpreventie
4. Bakwand en afzuiginstallaties (voor horeca)
5. Camerabewaking
6. Cash ophaalservice

U kunt het Preventieabonnement alleen afsluiten 
in combinatie met een nieuwe of bestaande zakelijke 
verzekering van De Goudse. 

Wat is het Preventieabonnement?
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Module Brand en vluchtveiligheid
Goed onderhoud van brandblusmiddelen en 
noodverlichting is van doorslaggevend belang voor uw 
brand veiligheid. De kans dat slecht onderhouden brand-
blus middelen in geval van nood niet meer functioneren 
en zelfs gevaarlijk zijn, is reëel. Voor de veiligheid van 
uw medewerkers en eigendommen is een professionele, 
periodieke controle van blusmiddelen en noodverlichting 
dan ook noodzakelijk.

Wat houdt de dienst in? 
Een gecertificeerde onderhoudsdeskundige van brand- 
en vluchtveiligheidsspecialist Saval controleert of er 
voldoende brandblusmiddelen in uw bedrijf aanwezig zijn 
en of deze blusmiddelen en de noodverlichting voldoen 
aan de geldende normen. Dit betekent het volgende:

 – Controle van het aantal brandblusmiddelen ten opzichte 
van de oppervlakte van uw bedrijfsruimte(n)

 – Controle op aanwezigheid van het juiste type 
brandblusmiddelen 

 – Technische keuring van alle brandblusmiddelen 
en noodverlichting

 – U ontvangt een certificaat bij goedkeuring en een 
goedkeuringssticker voor uw brandblusmiddelen

 – Frequentie: één keer per jaar

Wat hoort niet bij de dienstverlening?
 – Nieuwe brandblusmiddelen. Deze kunt u 

met korting bestellen in de Preventiezaak 
(www.goudse.nl/preventiezaak)

 – Het bijvullen of hervullen van de brandblusmiddelen
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Voordelen van het 
Preventie abonnement
Voldoe eenvoudig aan de eisen van de Arbowet, 
brandweer, gemeente en verzekeraar
Als ondernemer moet u voldoen aan allerlei eisen, 
bijvoorbeeld voor vergunningen of verzekeringen. 
Het Preventieabonnement helpt u hierbij.

Veilige omgeving
Voor uw klanten, uw medewerkers en uzelf.

Altijd goedkoper 
Door ons inkoopvoordeel bij leveranciers betaalt u altijd 
minder dan wanneer u zelf losse diensten afneemt.

Gespreide kosten
U krijgt geen hoge rekeningen, want u betaalt een vast, 
gereduceerd bedrag per maand. Zo spreidt u de kosten.

Gecertificeerde leveranciers
De preventiediensten worden geleverd door gecertificeerde 
leveranciers die voldoen aan de eisen van hun branche. 

Maatwerk
Omdat elk bedrijf anders is, kunt u zelf uw abonnement 
samenstellen. U kiest alleen de diensten die u nodig heeft. 

Geen rompslomp
U hoeft zelf niets te regelen. Wij nemen u alle zorg 
uit handen.

Module Elektrische installatie
Maar liefst 60% van alle branden wordt veroorzaakt door 
een gebrek in de elektrische installatie. De oorzaak is vaak 
een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. 
Veel schadeoorzaken liggen echter ook bij de gebruikers en 
kunnen heel eenvoudig worden voorkomen. Maar natuurlijk 
heeft u hiervoor wel advies nodig van een expert. Voor de 
veiligheid van u, uw medewerkers en uw bedrijf is het 
daarom belangrijk dat uw elektrische installatie periodiek 
geïnspecteerd en onderhouden wordt. 

Wat houdt de dienst in?
Het gecertificeerde bedrijf Inspexx controleert of uw 
elektrische installatie voldoet aan de NEN3140-norm  
(of bij nieuwbouw aan de NEN1010-norm).  
Dit betekent het volgende:

 – Controle van de elektrische installatie
 – Gebaseerd op visuele inspectie, metingen en 

een interview
 – U ontvangt een inspectierapport
 – U ontvangt een certificaat bij goedkeuring
 – Frequentie: één keer per drie jaar

Wat hoort niet bij de dienstverlening?
 – Herstelwerkzaamheden

Het Preventie abonnement 98



Module Inbraakpreventie 
Inbraakpreventie bestaat uit twee onderdelen, namelijk 
een controle van de alarminstallatie en de doormelding 
naar de meldkamer. U kunt kiezen voor een combinatie, of 
voor slechts één onderdeel.

Onderdeel 1: Alarminstallatie

Wat houdt de dienst in? 
Het BORG-gecertificeerde installatiebedrijf Wardenburg 
Beveiliging & Telecom controleert uw alarminstallatie. 
Dit betekent het volgende:

 – Controle op correct functioneren van de meldinstallatie
 – Controle op correct functioneren van de detectoren 

(beweging- en breukmelders)
 – Controle op juiste doorgifte naar de meldkamer
 – U ontvangt een certificaat bij goedkeuring
 – Frequentie: één keer per jaar

Wat hoort niet bij de dienstverlening?
 – Reparatie van de alarminstallatie
 – Vervanging van (onderdelen van) de alarminstallatie. 

U kunt een alarminstallatie met korting bestellen in de 
Preventiezaak (www.goudse.nl/preventiezaak).

Bijzonderheden
Wanneer u ook gebruikmaakt van het onderdeel 
Meldkamer, wordt het nummer van de meldkamer 
geprogrammeerd in uw alarminstallatie.
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Pak risico’s in uw 
bedrijf slim aan!
De continuïteit van uw bedrijf staat natuurlijk voorop. 
We helpen u ook via onze website graag verder om schade 
zo veel mogelijk te voorkomen en slim om te gaan met 
risico’s. Want risico’s die u kunt voorkomen, hoeft u 
niet te verzekeren!

Risicomanagement
Welke doelstellingen heeft u als ondernemer? Misschien wilt 
u uw bedrijf laten groeien. Of uw idealen nastreven. Het is 
belangrijk om te weten wat die doelstellingen in de weg kan 
staan. Ga daarom naar www.goudse.nl/risicomanagement.

De Preventiezaak
Werken aan de veiligheid van uw bedrijf vraagt soms om 
flinke investeringen. Daarom helpen we u graag verder 
met kortingen op preventiemiddelen, -opleidingen en 
-diensten. In de Preventiezaak vindt u aantrekkelijke 
aanbiedingen op het gebied van auto, brand, inbraak 
en veiligheid. Van brandblussers en mistgeneratoren tot 
BHV-opleidingen en autosloten. Bekijk uw voordeel op 
www.goudse.nl/preventiezaak.

Praktische preventietips
Schade is vaak te voorkomen. Daarom hebben we 
een aantal praktische tips voor u op een rijtje gezet. 
Van brandpreventie tot bedrijfsaansprakelijkheid 
en van stekkerdozen tot subsidies. Lees ze op 
www.goudse.nl/preventietips.

Onderdeel 2: Meldkamer

Wat houdt de dienst in? 
Met dit onderdeel bent u geabonneerd op doormelding van 
uw alarminstallatie naar de meldkamer van de particuliere 
alarmcentrale van G4S. Dit betekent het volgende:

 – Aansluiting van uw alarminstallatie op de meldkamer
 – Opvolging van het alarm volgens de door u aangegeven 

procedure (bijvoorbeeld contact opnemen met de 
verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf )

 – Doorlopende controle op het juist functioneren 
van uw alarminstallatie

 – U ontvangt een bewijs van aanmelding

Wat hoort niet bij de dienstverlening?
 – Het opvolgen van een inbraakmelding door de mobiele 

surveillance van G4S
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‘Een waslijst aan verplichtingen’
‘Twee jaar geleden zijn we ons restaurant gestart. 
Om de nodige vergunningen te krijgen, moesten we 
aan een waslijst van verplichtingen voldoen. Zo moest 
het pand voldoen aan allerlei inrichtingseisen 
zoals een goedgekeurde afzuiginstallatie en 
elektrische installatie. Een heel gedoe om hiervoor 
de juiste bedrijven te vinden. Gelukkig wees mijn 
verzekeringsadviseur me op het Preventieabonnement. 
Dat scheelt een hoop geregel en kosten!’

Module Bakwand en afzuiginstallaties
Frituren, filters en afzuigkanalen vormen een groot brand-
risico door de hoge temperaturen van de olieproducten 
waarmee wordt gewerkt. Een brand in een frituur kan 
zich via de afzuiginstallatie snel verspreiden en zo in 
korte tijd een complete keuken, restaurant of hotel in 
brand zetten. Het is daarom van belang om de afzuig-
installatie regelmatig te laten controleren en zo nodig 
te (laten) reinigen. 

Wat houdt de dienst in? 
Deze preventiedienst is speciaal bedoeld voor horeca-
bedrijven. Het gecertificeerde bedrijf Rentokil controleert 
de kanalen en vetfilters van de afzuiginstallatie van uw 
bakwand of frituurinrichting. Dit betekent het volgende:

 – Visuele inspectie van bakwand, afzuiginstallatie en 
afzuigkanaal (evt. met gebruik van camera’s)

 – U ontvangt een inspectieverslag
 – U ontvangt een adviesrapport over de vervuilingsgraad 

en reiniging
 – U ontvangt een certificaat bij goedkeuring
 – Frequentie: één keer per jaar

Wat hoort niet bij de dienstverlening?
 – Het oplossen van geconstateerde afwijkingen
 – Reiniging van de afzuiginstallatie of het afzuigkanaal

Bijzonderheden 
Als de reiniging van het afzuigkanaal wordt uitgevoerd 
door Rentokil krijgt u een korting van € 250,- op de 
reinigingskosten.
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Module Camerabewaking
Wilt u uw bedrijfspand optimaal beveiligen? Een camera-
bewakingssysteem kan u daarbij helpen. Camerasystemen 
observeren en registreren 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. Op deze manier kunt u dus altijd en overal uw 
eigendommen in de gaten houden. Dit draagt bij aan een 
veilige werkomgeving en een veilig gevoel. U kunt het 
nieuwste en meest geschikte camerabewakingssysteem 
huren voor een aantrekkelijk tarief per maand. Zo hoeft u 
zelf geen grote investeringen te doen. 

Wat houdt de dienst in?
Wardenburg Beveiliging & Telecom biedt u in samenwerking 
met Panasonic de mogelijkheid om een compleet camera-
bewakingssysteem te huren en een jaarlijkse controle van 
het systeem te laten uitvoeren. U bepaalt samen met uw 
installatiebedrijf het benodigde aantal camera’s in uw 
bedrijf. Dit betekent het volgende:

 – U huurt een compleet camerabewakingssysteem
 – Installatie en instructie van het systeem
 – Jaarlijkse controle en onderhoud van uw installatie
 – Aansluiting op de camera meldkamer
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‘Een veilig gevoel!’
‘Hoewel steeds meer klanten pinnen, hebben we toch 
nog veel contant geld in kas. Ik vind het niet prettig 
als ik of mijn medewerkers dit naar de bank moeten 
brengen. Daarom is de Cash ophaalservice een goede 
oplossing. Tegen een gunstig tarief wordt het contant 
geld elke week opgehaald en gestort bij mijn bank. 
Een veilig gevoel!’

Module Cash ophaalservice
Wilt u geen grote hoeveelheden contant geld bewaren in uw 
winkel? En wilt u de risico’s vermijden die u loopt als u of 
uw medewerkers het geld zelf afstorten? Kies dan voor de 
Cash ophaalservice. 

Wat houdt de dienst in?
Het waardetransportbedrijf G4S haalt uw contant geld op 
met een onopvallend voertuig. 

 – Veilig en onopvallend vervoer van uw geld
 – U bepaalt zelf de frequentie van het transport
 – Het geld wordt vervolgens gecontroleerd, geteld 

en binnen twee werkdagen op uw bankrekening 
bijgeschreven

 – Uw geld is gedurende het geldtransport verzekerd
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Wat kost het?

Door ons inkoopvoordeel bij leveranciers betaalt u altijd 
minder dan wanneer u zelf losse diensten afneemt. U 
betaalt één vast bedrag per maand. Zo spreidt u de kosten. 

Module Brand en vluchtveiligheid
Het tarief is gebaseerd op het aantal eenheden. 
Een eenheid is een blusmiddel of noodverlichtingseenheid.

Aantal eenheden Prijs per maand (excl. BTW)
1 t/m 5 eenheden € 6,50

6 t/m 9 eenheden € 9,45

10 t/m 19 eenheden € 17,75

20 t/m 29 eenheden € 24,50

Meer eenheden Op aanvraag

Module Elektrische installaties
Het tarief is afhankelijk van de bruto vloeroppervlakte van 
uw bedrijfspand.

Aantal m2 Prijs per maand (excl. BTW)
1 t/m 150 m2 € 20,75

151 t/m 300 m2 € 25,00

301 t/m 500 m2 € 30,25

501 t/m 1500 m2 € 35,50

Meer dan 1500 m2 Prijs op aanvraag

Module Inbraakpreventie
De module Inbraakpreventie bestaat uit het onderdeel 
alarminstallatie en het onderdeel meldkamer. 

Onderdeel alarminstallatie
Het tarief is gebaseerd op het aantal melders.

Aantal melders Prijs per maand (excl. BTW)
1 t/m 5 melders € 14,50

6 t/m 10 melders € 17,50

11 t/m 15 melders € 20,00

Meer melders Prijs op aanvraag

Onderdeel meldkamer

Prijs per maand (excl. BTW)
Per locatie € 15,00

Module Bakwand en afzuiginstallaties 
Het tarief is gebaseerd op het aantal afzuigkanalen. 

Prijs per maand (excl. BTW)
Per afzuigkanaal € 29,75

Module Camerabewaking
Het tarief is afhankelijk van uw situatie, het soort camera-
bewakingssysteem en het aantal camera’s. Daarom zal er 
na overleg een offerte worden uitgebracht.

Module Cash ophaalservice
Het tarief is afhankelijk van de grootte van het geldbedrag, 
de frequentie en eventuele aanvullende services. 
Na overleg wordt een offerte uitgebracht.
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Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De Goudse is gevestigd te Gouda aan het 
Bouwmeesterplein 1. Het postadres is postbus 9,  
2800 MA Gouda.

Het Preventieabonnement is een samenwerking van 
De Goudse met Inkoopdiensten Nederland BV. Samen 
met De Goudse maakt Inkoopdiensten afspraken met 
geselecteerde leveranciers van diverse preventiediensten. 

Wie is Inkoopdiensten?
Inkoopdiensten helpt ondernemers met slimmer inkopen. 
Zij helpen met het besparen van tijd en geld op diensten 
die wél nodig zijn in uw bedrijf, maar waarmee u niet direct 
uw geld verdient. Inkoopdiensten verzorgt niet alleen de 
inkoop van deze diensten, ze maken ook de afspraken met 
u en de leverancier en zorgen voor een goed beheer van het 
Preventieabonnement. Zij zijn uw aanspreekpunt en nemen 
u alle zorg uit handen!

Combinatie met verzekering(en)
U kunt het Preventieabonnement alleen afsluiten in 
combinatie met een nieuwe of bestaande zakelijke 
verzekering van De Goudse. 

Wilt u meer weten?
Vraag uw adviseur om meer informatie of een offerte 
voor uw Preventieabonnement!

Hoe werkt het?
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De Goudse helpt ondernemers verder.

Uw 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 fi ets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel 
veranderd. Nu heeft  De Goudse zo’n 700 medewerkers en een omzet van ruim 
621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafh ankelijk 
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.

Onafh ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers 
hebben behoeft e aan iemand die hen kent en een advies geeft  dat is afgestemd 
op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij 
nauw samen met onafh ankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om 
de juiste oplossing samen te stellen.
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