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

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoe� e aan iemand die hen 
kent en een advies gee�  dat helemaal 
is afgestemd op hun persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ona� ankelijke adviseurs, die als geen 
ander in staat zijn om de juiste oplossing 
samen te stellen.
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WGA-gatverzekering Plus  
voor de Bakkerijsector 
Verklaring van niet deelnemen

   Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Daarom biedt uw werkgever u de mogelijkheid om een WGA-gatverzekering 
Plus af te sluiten. De WGA-gatverzekering Plus geeft u de zekerheid van een inkomen van 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde)* loon. 
Als u niet deelneemt aan deze verzekering, kunt u geen aanspraak maken op een uitkering.

 *  Het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert, wordt vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Deze WIA-loongrens is in januari 2015 € 51.978,15.

  1. Gegevens werknemer

  Naam werknemer                                         

   Straat en huisnummer

  Postcode          © Plaats                                 

  Geboortedatum (d-m-j)

  Werknemer in dienst van                                 (Hierna: werkgever)

  Ik verklaar het volgende.

 –  Mijn werkgever heeft mij de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de WGA-gatverzekering Plus voor de Bakkerijsector. De regeling geeft 
recht op een uitkering als mijn inkomen daalt vanwege arbeidsongeschiktheid.

 –  Ik heb kennis genomen en begrijp de inhoud van deze regeling.  
(De informatie over deze regeling vindt u in de folder ‘WGA-gatverzekering Plus voor de Bakkerijsector’.)

 –  Ik wil niet deelnemen aan deze regeling.
 –  Ik weet dat ik hierdoor geen aanspraak kan maken op een uitkering op grond van deze regeling.
 –  Ik realiseer me dat als ik later toch wil deelnemen, dit misschien niet mogelijk is omdat ik dan mogelijk niet aan de voorwaarden 

voor deelname voldoe.

  Datum (d-m-j)       © Plaats

  Handtekening werknemer               © Handtekening partner

  Handtekening en naam werkgever


