
Gegevens personeelslid 

  Voornaam: 

Nummer: Bus: 

Ongehuwd      Weduwe(naar)     Samenwonend 

Uit de echt gescheiden  Feitelijk gescheiden 

Statuut: Bediende Arbeider Zelfstandige 
Partner van het personeelslid 

Naam:   Voornaam: 

Rijksregisternummer (achteraan je ID): 

Geboortedatum: 

Statuut: Bediende Arbeider Zelfstandige Geen inkomen 

Kinderen ten laste 

 Personeelslid  Partner personeelslid 

  Voornaam: 

  Voornaam: 

PERSONEEL HET POETSBUREAU 
Administratieve zetel: 
Statieplein 12 - 9300 Aalst 
Tel. 0 53 76 99 99 - www.nzvl.be 

Naam:  

Rijksregisternummer (achteraan je ID): 

Geboortedatum:  

Straat:  

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

 

 

☐ ☐ ☐ 

☐Op het boekje van: 

Geboortedatum:

Naam:  

Geboortedatum: 

☐

Personeelslid ☐ Partner personeelslid☐

 GSM: 

Postcode: Gemeente:

Tel: 

Burgerlijke stand: Gehuwd 

E-mailadres:

Naam: 

Op het boekje van: 

  Voornaam: 

☐ Partner personeelslidOp het boekje van:  Personeelslid 

Naam:  

Geboortedatum: 

http://www.nzvl.be/


Algemeenheden 

Nee Ja, volgende kinderen zijn aangesloten: 

Ik wens meer info via het NZVL-kantoor in mijn buurt 

Ik wens mij online aan te sluiten 

☐ ☐ 

☐

☐

Ik heb momenteel een hospitalisatieverzekering via: 

☐ Werk ☐ Ziekenfonds ☐ Privé Geen

Je mag dit document terugsturen naar: 
nzvlpartners@nzvl.be of per post naar 
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen - Statieplein 12 - 9300 Aalst 

Het NZVL neemt dan snel contact op met jou! 
Heb je vragen? Bel ons op het nummer: 053 76 99 69 

De gegevens die u ons bezorgt, worden gebruikt om te voldoen aan uw recht op tegemoetkomingen en 
uitkeringen van de verplichte verzekering. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen 
van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Indien u 
dat wenst, kunt u uw gegevens inkijken bij de beheersverantwoordelijke van de NZVL235 U kan ook uw 
gegevens laten corrigeren of verwijderen, meer info hierover vindt u
in onze privacyverklaring (https://www.nzvl.be/privacyverklaring) V.U.: Wim Van Hecke, Statieplein 12, 9300 
Aalst.

☐

Welke personen zijn erop ingeschreven?  

Ik heb momenteel een ambulante verzekering of tandverzekering via: 

☐ Werk ☐ Ziekenfonds ☐ Privé ☐ Geen

Welke personen zijn erop ingeschreven?  

Kies één van de opties:

Zijn er kinderen aangesloten bij voorhuwelijkssparen bij het huidig ziekenfonds?

  Voornaam: Naam:  

Geboortedatum: 

☐ Partner personeelslid☐ PersoneelslidOp het boekje van: 

  Voornaam: Naam:  

Geboortedatum: 

☐ Partner personeelslid☐ PersoneelslidOp het boekje van: 

mailto:nzvlpartners@nzvl.be
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