
1. Gegevens 
verzekeringnemer

2. Keuze Zorgverzekering 

3. Eigen risico
Alleen van toepassing voor 
verzekerden van 18 jaar en ouder.

4. VGZ Zorgverzekering

5. Aanvullende
Verzekeringen
Indien u kiest voor de Luxe Tand dan
dient u een tandheelkunde verklaring in
te vullen. Deze verklaring zal u worden
toegezonden.

Aanmeldingsformulier
VGZ Zorgverzekering
voor personen woonachtig in een EU/EER-land of verdragsland

Persoonsgegevens verzekeringnemer
Volledige achternaam verzekeringnemer:

Voorletters: Tussenvoegsels: Sofinummer/Burger Service Nr.:

Geboortedatum: Geslacht: Burgerlijke staat:

man vrouw gehuwd/als partners geregistreerd samenwonend alleenstaand

Straat:

Huisnummer: Toevoeging huisnummer: Postcode:

Woonplaats:

Telefoon overdag: Land:

Nationaliteit: Nederlandse      andere, namelijk     

E-mailadres:

Indien u van Nederland naar uw huidige buitenlandse adres bent verhuisd, wat is de datum van verhuizing?

Als u wilt dat wij de post naar een ander adres versturen, anders dan uw woonadres, dan kunt u dat hieronder opgeven.

Straat:

Huisnummer: Toevoeging huisnummer: Postcode:

Woonplaats: Land:

Ten name van (indien niet uzelf):

Welke VGZ Zorgverzekering kiest u?: Variant Natura Variant Restitutie

Welk eigen risico kiest u: € 0,-     € 100,-     € 200,-     € 300,-     € 400,-     € 500,-

Bent u bij VGZ ingeschreven (geweest)?

ja     nee Zo ja, wat is uw klantnummer?:

Wenst u een aanvullende verzekering? Zo ja, maak dan hieronder uw keuze uit de volgende pakketten:

Aanvullende verzekering Eventueel in combinatie met

1 Beperkte Aanvullende Verzekering Basis Tand of Luxe Tand

2 Uitgebreide Aanvullende Verzekering Basis Tand of Luxe Tand

3 Plus Aanvullende Verzekering Basis Tand of Luxe Tand

4 Jong & Zeker Pakket

5 Vitaal & Zeker Pakket

6 Fit & Zeker Pakket Wilt u tevens de VGZ doorlopende reisverzekering afsluiten?    Ja    Nee



a. Vanaf welke datum wenst u ingeschreven te worden voor de VGZ Zorgverzekering en aanvullende verzekering?

Vanaf

b. Op welke wijze wenst u de premie, het eigen risico en andere aan VGZ verschuldigde bedragen te voldoen?

automatische incasso via Nederland Bank- of gironummer in Nederland:

via borderel: Collectiviteitsnummer:

automatische incasso via domiciliëringsverklaring België       geen automatische incasso

Bij welke verzekeringsinstelling in uw woonland bent u verzekerd of wenst u verzekerd te worden?

Naam verzekeringsinstelling:

Straat:

Huisnummer: Toevoeging huisnummer: Postcode:

Woonplaats:

Gegevens dienstbetrekking/uitkering in Nederland.

Hoe luiden de naam en adres van uw werkgever c.q. uitkeringsorgaan in Nederland?

Naam:

Straat:

Huisnummer: Toevoeging huisnummer: Postcode:

Woonplaats:

Met ingang van welke datum bent u in dienst getreden?       Datum indiensttreding:

a. Met ingang van welke datum ontvangt u een uitkering?     Datum aanvang uitkering:

b. Wat voor een soort uitkering ontvangt u?   Soort uitkering:

Werd aan u ooit een verzekering van welke aard dan ook geweigerd of opgezegd? ja nee 

zo ja, door wie en wanneer, wat was de reden?

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende deze verzekering(en) te willen sluiten en bekend te zijn met de voor de zorgver-

zekering en eventuele aanvullende verzekering(en) geldende verzekeringsvoorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid hiervan.

Ondergetekende verklaart de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en alle voor de verzekering van belang 

zijnde feiten die hij kent of behoort te kennen over zichzelf en eventueel mee te verzekeren personen aan VGZ te hebben meegedeeld.

Ondergetekende is ermee bekend dat een onjuiste of onvolledige invulling van het formulier of verzwijging van feiten tot gevolg kan hebben 

dat de verzekering wordt opgezegd. Door het sluiten van een ziektekostenverzekering met VGZ Zorgverzekeraar NV wordt ondergetekende 

tevens lid van de Coöperatie VGZ-IZA-Trias Groep U.A., tenzij hij aangeeft daar geen prijs op te stellen. Deze coöperatie is houder van alle 

aandelen van de VGZ Zorgverzekeraar NV en behartigt het belang van haar leden op het gebied van zorgverzekering. Bij beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst(en) met VGZ Zorgverzekeraar NV wordt het lidmaatschap ook beëindigd.

8. Naam werkgever of 
uitkeringsorgaan in
Nederland

9. Gegevens dienst-
betrekking in Nederland

10. Gegevens uitkering

11. Algemeen

12. Verklaring en 
ondertekening

6. Registratie en
betalingswijze
Bij automatische incasso geeft u bij
ondertekening van dit formulier toe-
stemming om het verschuldige bedrag
van uw bank/gironummer af te laten
schrijven.

Het is alleen mogelijk om uw premie
via een borderel te voldoen als uw
werkgever een collectief contract
heeft met VGZ.

7. Verzekeringsinstelling
in uw woonland

Ondertekening verzekeringnemer:Datum:

VGZ gebruikt uw gegevens in eerste instantie bij de acceptatieprocedure. Na de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst vindt verwerking 
plaats ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. VGZ hanteert de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.
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