
Als AnderZorg dit formulier vóór 1 januari 2008 ontvangt, beëindigen we je vorige verzekering per deze datum.

Mobiel nummer

Ongehuwd Ongehuwd samenwonenGehuwd

Voorletters Achternaam en/of meisjesnaam M/V**
Burgerservice-/
sofinummer

Loonbelasting-
plichtig in*
NL         Buitenland

Geboortedatum 
dd / mm / j j

1. Verzekeringnemer/aanvrager (verzekerde 1)
Voorletters en achternaam

Straat en huisnummer

Postcode, woonplaats

Telefoon privé

E-mailadres

Burgerlijke staat*

2. Te verzekeren personen

3. Gewenst vrijwillig eigen risico Basisverzekering, bovenop het verplichte eigen risico van € 150 per jaar*      

Verzekerde 1

Verzekerde 2

Verzekerde 3

Verzekerde 4

Verzekerde 5

Verzekerde 6

Verzekerde 7

Aanvraagformulier

Postbus 1177
7500 BD  Enschede
service@anderzorg.nl
Fax 050 526 52 73

FO
.9

25
5.

10
07

Vul alle ontbrekende gegevens in voor een snelle afhandeling van je aanvraag.

Verzekerde 1

Verzekerde 2

Verzekerde 3

Verzekerde 4

Verzekerde 5

Verzekerde 6

Verzekerde 7

Personen jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Zij hebben ook geen eigen risico.

Geen eigen risico  € 100 eigen risico    

€ 77,25  

€ 77,25

€ 77,25

€ 77,25

€ 77,25

€ 77,25

€ 77,25

€ 200 eigen risico    

€ 74,25  

€ 74,25

€ 74,25

€ 74,25

€ 74,25

€ 300 eigen risico    

€ 70,25  

€ 70,25

€ 400 eigen risico    

€ 67,25  

€ 67,25

€ 61,25

€ 61,25

€ 74,25

€ 74,25

€ 70,25

€ 70,25

€ 70,25

€ 70,25

€ 70,25

€ 67,25

€ 67,25

€ 67,25

€ 67,25

€ 67,25

€ 61,25

€ 61,25

€ 61,25

€ 61,25

€ 61,25

Kruis hieronder per verzekerde aan welk vrijwillig eigen risico je op de Basisverzekering wilt. De maandpremie is steeds achter elk hokje vermeld.

€ 500 eigen risico

4. Aanvullende verzekering(en)*         

Verzekerde 1

Verzekerde 2

Verzekerde 4

Verzekerde 5

Verzekerde 6

Verzekerde 7

€ 81,25

€ 81,25

€ 81,25

€ 81,25

€ 81,25

€ 81,25

€ 81,25

Totale maandpremie weten?
Tel de bedragen achter alle hokjes
die je hebt aangekruist bij elkaar op!

* Aankruisen wat van toepassing is
** Invullen wat van toepassing is

Verzekerde 3

Kruis hieronder per verzekerde aan welke aanvullende verzekeringen je wilt afsluiten. 

AnderZorg Extra

€ 11,60

€ 11,60

€ 11,60

€ 11,60

€ 11,60

€ 11,60

€ 11,60

AnderZorg Jong

€ 12,50  

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

AnderZorg Tand

€ 14,70

€ 14,70

€ 14,70

€ 14,70

€ 14,70

€ 14,70

€ 14,70

AnderZorg accepteert u zonder medische selectie voor de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering. Voor een kind tot 18 jaar kan geen aanvullende verzekering 
met een uitgebreidere dekking worden aangevraagd dan die van één van de verzekerden van 18 jaar of ouder die op de Zorgpolis staan vermeld. Voorbeeld: als u kiest 
voor de aanvullende verzekering AnderZorg Extra of AnderZorg Jong, dan kunt u voor uw kind ook de AnderZorg Extra of AnderZorg Jong aanvragen. 

AnderZorg accepteert je zonder medische selectie voor de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering. Voor een kind tot 18 jaar kan geen 
aanvullende verzekering met een uitgebreidere dekking worden aangevraagd dan die van één van de verzekerden van 18 jaar of ouder die op de 
Zorgpolis staan vermeld. Voorbeeld: als je kiest voor de aanvullende verzekering AnderZorg Extra of AnderZorg Tand, dan kun je voor je kind ook 
de AnderZorg Extra of AnderZorg Tand aanvragen. 



OWM AnderZorg U.A. KvK-nummer 02056018
OWM Menzis U.A. KvK-nummer 02040366

1,5% korting bij 
premiebetaling op jaarbasis5. Gewenste premiebetaling*

(Post)banknummer

Ik machtig AnderZorg voor automatische incasso van de premie per:  maand         kwartaal         halfjaar         jaar         

       Acceptgiro per maand

* Aankruisen wat van toepassing is
** Zie de toelichting

6. Opzegging huidige verzekering*

Ik machtig AnderZorg om mijn huidige verzekering voor mij op te zeggen. Ik zorg ervoor dat AnderZorg mijn aanvraagformulier 
vóór 1 januari 2008 heeft ontvangen zodat AnderZorg mijn huidige verzekering kan beëindigen per 1 januari 2008. Ontvangt AnderZorg 
mijn aanvraagformulier na 1 januari 2008, dan gaat mijn verzekering pas in op 1 januari 2009. Mijn huidige verzekering wordt dan
per deze datum door AnderZorg opgezegd. 

Nu verzekerd bij

Verzekerde 1

Verzekerde 2

Verzekerde 3

Verzekerde 4

Verzekerde 5

Verzekerde 6

Verzekerde 7

 
Polisnummer

       Ja, ik heb van mijn huidige verzekeraar toestemming/machtiging** gekregen voor vergoeding van revalidatie, geneesmiddelen, hulpmiddelen, 
ziekenvervoer, bijzondere tandheelkunde en/of behandeling door plastisch chirurg/oogarts/medisch specialist. 

                 
       Ja, ik ben als gevolg van een ongeluk onder behandeling. Hiervoor kan een andere partij aansprakelijk zijn.  
       Het ongeluk vond plaats op:       

LET OP: als je een betalingsachterstand 
hebt bij je huidige verzekeraar, 
dan mogen we je volgens de 
Zorgverzekeringswet niet accepteren. 
Je huidige verzekeraar mag je 
verzekering niet beëindigen.

7.Toelichting

Vraag 2
Geef bij de rubriek ‘Achternaam en/of meisjesnaam’ aan onder welke naam je ingeschreven wenst te worden.

Vraag 3 
Eigen risico: Per 1 januari 2008 heeft iedere verzekerde vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van € 150. Daarnaast heb je de keuze om 
dit bedrag te verhogen met een vrijwillig eigen risico.

Vraag 4 
AnderZorg Jong is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar en kan niet worden afgesloten in combinatie met 
AnderZorg Extra of AnderZorg Tand.

Vraag 6 
Het gaat hierbij om een machtiging die wel is afgegeven, maar nog niet gebruikt is of die nog geldig is. Als je de vraag met betrekking tot 
toestemming/machtiging met 'Ja' hebt beantwoord, ontvang je van ons een formulier met enkele aanvullende vragen. 

Je hebt ons persoonsgegevens toevertrouwd, zoals je naam, adres en geboortedatum. AnderZorg zal met deze gegevens zorgvuldig omgaan. 
Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Addendum 
Zorgverzekeraars van toepassing. AnderZorg houdt zich aan de regels van de Gedragscode en het Addendum. Voor nadere informatie 
verwijzen wij je naar Privacy(statement) op www.anderzorg.nl. Op verzoek wordt deze aan je toegezonden.
Aan de hand van het door jou ingevulde aanvraagformulier kunnen we bepalen of je en/of de eventuele gezinsleden worden geaccepteerd. 
Het is mogelijk dat we eerst een nader onderzoek instellen. We zijn verplicht na te gaan of je ingezetene bent van Nederland en of je een 
burgerservicenummer (sofinummer) hebt. We controleren je gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente.
–  Kies je voor aanvullende verzekeringen, dan gaan deze op dezelfde datum in als de Basisverzekering.
–  Indien je voor de Basisverzekering bij AnderZorg bent verzekerd, kun je bij AnderZorg ook een beroep op de AWBZ doen.
–  Na acceptatie van je aanvraag krijg je je zorgpolis, zorgpas en verzekeringsvoorwaarden zo snel mogelijk thuisgestuurd.
    De verzekeringsvoorwaarden kun je raadplegen op www.anderzorg.nl/downloads of worden op verzoek vóór het sluiten van de 
    verzekering aan je toegezonden.
–  Premie voor de Basisverzekering is verschuldigd vanaf 18 jaar.

8. Ondertekening

Datum

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben akkoord dat de verzekering wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, 
met telkens een stilzwijgende verlenging voor eenzelfde termijn. 

Handtekening


