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1. Gegevens verzekeringnemer

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

Polisnummer (s)

 

Producten

2. Gegevens werknemer

Naam en voorletter(s)

Geslacht w Man w Vrouw

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Soort dienstverband  w Onbepaalde tijd w Bepaalde tijd w Oproepkracht w Stagiair 

 
w Overig, namelijk  

Uren per week w Fulltime,   (aantal uren werkzaam)

 w Parttime,   (aantal uren werkzaam)

Verzekerd salaris e

3. Aanmelding

Werknemer is  w Nieuw in dienst per   (datum)

 w Al in dienst, wenst toch deel te nemen (spijtoptant) per   (datum) 

(Voor acceptatie moet een gezondheidsvragenlijst worden ingevuld. Wij sturen deze u graag toe.)

Verricht de werknemer op dit moment volledig de 

werkzaamheden zoals deze contractueel zijn 

overeengekomen? w Ja w Nee

Heeft de werknemer recht op een WIA- of 

WAO-uitkering? w Ja w Nee

4. Afmelding

Werknemer gaat uit dienst per   (datum)
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5. Overige mutaties

 Oud Nieuw

Naamswijziging    

Functiewijziging    

Salariswijziging    

Overige mutaties

6. Ondertekening

Ondergetekende (verzekeringnemer) verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Als later blijkt dat er een onjuistheid of onvolledigheid in deze verklaring 

staat, dan kunt u uw rechten uit deze verzekering verliezen.

Plaats Naam

    

Datum Handtekening*

    

          * Bij digitaal indienen handtekening niet noodzakelijk

Alleen volledig ingevulde formulieren nemen wij in behandeling. De Pensioenwet schrijft voor dat het aanmeldingsformulier uiterlijk 

4 weken na indiensttreding van uw nieuwe werknemer bij Meijers aanwezig moet zijn. Als u hier niet aan voldoet, loopt u het risico dat 

de maatschappij niet tot acceptatie overgaat of een boete in rekening brengt. De hoogte van de boete veschilt per verzekeraar. 

Opgelopen vertraging door niet volledig ingevulde formulieren is voor rekening en risico van de verzekerde en/of verzekeringnemer.

Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op

en stuur het als bijlage naar

zorginkomen@meijers.nl
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