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Aanvraag bijdrageregeling minima en  
collectieve zorgverzekering 2023 

 

Let op: u kunt de collectieve zorgverzekering alleen aanvragen als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis 
Achmea (basisverzekering). Wij kunnen u vervolgens aanmelden voor een aanvullend pakket.   
 

1 Persoonsgegevens 

Voorletter(s)  : _______________ Eventuele voorvoegsels: _____________________ 

Achternaam  :  

BSN-nummer  : 

Geboortedatum  : 

Straat   :       Huisnummer: 

Postcode  :     Plaats: 

Telefoonnummer : 

E-mailadres  : 
 
 

2 Heeft u een partner? 

 Ja, vul de gegevens van uw partner in. Stuur 
een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs 
(paspoort, Nederlandse identiteitskaart of 
verblijfsdocument). Geen kopie van een 
rijbewijs. 

 Nee. Ga door naar vraag 3. 

 

 

Voorletter(s)  :   Eventuele voorvoegsels:  

Achternaam  :  

BSN   : 

Geboortedatum  : 
 

 

3 Wat wilt u aanvragen? (meerdere opties mogelijk) 

 Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten voor _____ volwassenen en _____ kinderen. 
 

 Bijdrage voor gemeentelijke afvalstoffenheffing. De bijdrage is net zo hoog als de opgelegde 
belastingaanslag.  
 

 Bijdrage collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. Geef aan van welk pakket u 
gebruik wil maken: 
  Basis Zeker met Optimaal 1 Pakket en 1-ster Tandartsverzekering.  

 Basis Zeker met Optimaal 2 Pakket en 1-ster Tandartsverzekering. 

 Basis Zeker met Optimaal 3 Pakket en 2-sterren Tandartsverzekering.  

 Ik heb een volledig kunstgebit. Kies dan een van de bovenstaande pakketten. U maakt 

 dan gebruik van de collectieve zorgverzekering zónder tandartsverzekering. 

Door ondertekening van dit formulier machtigt u Zilveren Kruis Achmea, tot wederopzegging, de 

verschuldigde premie voor de bovengenoemde zorgverzekering af te schrijven van uw bankrekening.     
 

 

4 Ontvangt u een uitkering van de gemeente Nunspeet? 
 Ja. U kunt doorgaan naar de ondertekening van 

dit formulier. Uitbetaling vindt plaats op het 
rekeningnummer dat bij de gemeente bekend is. 

 Nee. Ga door naar vraag 5. 

Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. 
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5 Zijn er andere inwonende personen? 

Voorletter(s) en achternaam        Relatie tot aanvrager     Studerend 

1.                  ja/nee 

2.                  ja/nee 

3.                  ja/nee 

4.                  ja/nee 
 

6 Inkomen 

6.1 Wat is uw inkomen? 

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto). 

6.2 Wat is het inkomen van uw partner? 
U kunt deze vraag overslaan als u geen partner heeft.  

 Loon uit werk: € _________ per maand (netto).  

 AOW-uitkering: € _________ per maand (netto). 

 Pensioen: € _________ per maand (netto).   

 Een UWV-uitkering, zoals WW-, Ziektewet- of 
WAJONG-uitkering: € _________ per maand 
(netto). 

 Alimentatie: € _______ per maand. Lever uw 
laatste ontvangstbewijs in (rekeningafschrift). 

 Inkomen uit eigen bedrijf. Lever uw meest 
recente aangifte inkomstenbelasting in. 

 Anders, namelijk: _________________:  
€ ________ per maand (netto).

 
7 Wat is uw vermogen? 

7.1 Totaal saldo van alle bankrekeningen van u, uw partner en uw kinderen: € _______________ 

7.2 Heeft u andere bezittingen? (Denk aan voertuigen (auto, motor, caravan), waardepapieren of 

andere bezittingen). 

 Ja, namelijk: _________________________, ter waarde van € ________________________        

 Nee. 

7.3 Heeft u schulden? 

 Ja, in totaal  € ___________________.  Nee. 

  

Stuur mee: bewijsstukken van uw vermogen. In ieder geval de bankschriften van de 
afgelopen drie maanden van u, uw partner en uw (minderjarige) kinderen.   

 

Stuur mee: bewijzen van uw inkomen (en/of die van uw partner). Bijvoorbeeld uw laatste 
loon- of uitkeringsspecificatie.  
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8 Op welk IBAN-nummer wilt u de bijdrage ontvangen? 

IBAN  :_________________________________________ 

Ten name van :_________________________________________ 

 

9 Verklaring en ondertekening 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart ondergetekende het formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld.  

Plaats: ____________________   Datum: __________________ 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

____________________________   _________________________ 


