Inleveren van dit
formulier kan op de
volgende manieren:

1.

2.
3.

Persoonlijk in het gemeentehuis:
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost
Via e-mailadres sd@achtkarspelen.nl of beveiligd via
https://cryptshare.8ktd365.nl/
Per post: Antwoordnummer 2313, 9250 VZ Buitenpost (geen postzegel nodig)

Aanvraag om deelname aan de collectieve AVFrieso Compleet of Compact (overige minima)
naam aanvrager

naam partner

burgerservicenummer

burgerservicenummer

geboortedatum

geboortedatum

adres

postcode en woonplaats

telefoonnummer

IBAN-nummer (banknummer)

datum melding *

datum aanvraag *

*) in te vullen door de gemeente
Is dit uw eerste aanvraag om mee te doen aan de AV Frieso en u ontvangt ook
geen uitkering van de gemeente Achtkarspelen? Stuur dan een kopie van de voor- en achterkant van uw
legitimatiebewijs mee (bijvoorbeeld paspoort). Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, stuur dan
een kopie van uw verblijfsvergunning of document van Justitie of de Vreemdelingendienst mee.
Ik/wij willen graag deelnemen aan de volgende collectieve zorgverzekering:


AV Frieso Compleet
- fysiotherapie (alle medisch noodzakelijke behandelingen),
- brillen en/of lenzen (max. € 300,- per 3 jaar)
- tandartskosten (max. € 500,-)
- vergoeding voor eigen bijdrage WMO, max. € 230,-



AV Frieso Compact
- fysio- en oefentherapie (max. 12 behandelingen)
- vergoeding voor bril en/of contactlenzen (max. € 100,- per 3 jaar)
- tandartskosten (max. € 250,-)

-2Verklaring





Ik ben al verzekerd bij Zorgverzekeraar De Friesland onder
inschrijfnummer_____________________
Ik ben ergens anders voor ziektekosten verzekerd, namelijk bij
___________________________________
inschrijfnummer _____________________
Ik geef Zorgverzekeraar De Friesland toestemming om de verschuldigde
premies af te schrijven van mijn bankrekening met
nummer:_____________________________

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op
deelname aan de collectieve verzekering. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist
invullen van dit formulier strafbaar. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens controleert bij andere
instanties en personen en dat mijn gegevens worden opgeslagen in een persoonsregistratie. Ik weet dat
ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet doorgeven aan de gemeente en als de gemeente
daarbij dan om bewijsstukken vraagt moet ik die inleveren. Ik weet ook dat ik moet doorgeven als ik zie
dat de gemeente zich heeft vergist. Als ik een partner heb, dan geldt alles dat op dit formulier is ingevuld
en verklaard ook voor hem/haar.
plaats

datum

handtekening aanvrager

handtekening partner

