Aanvraag
Verdragsformulier 121
Met dit formulier kunt u een verdragsformulier 121 aanvragen.
U ontvangt het verdragsformulier als u recht hebt op medische
zorg in uw woonland. Voorwaarden zijn onder meer:
- Nederland heeft met uw woonland een verdrag over
ziektekosten.
- U ontvangt een wettelijk pensioen of een wettelijke
uitkering uit Nederland.
Wij beoordelen uw recht op basis van dit aanvraagformulier.
Stuur het volledig ingevulde formulier - met bijlage - naar:
Zorginstituut Nederland
Verzekering Burgers, Postbus 320, 1110 AH Diemen
Vult u het formulier handmatig in, doet u dat dan in blokletters.

						1		Persoonsgegevens
Voornaam																Voorletters									Geslacht

1.1 Naam

|																		|											n

man n vrouw

Achternaam															Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

|																		|
1.2 Geboortedatum

|

1.3 BSN of sofinummer

|

						2		 Adresgegevens in uw woonland
> U vult hier de gegevens in van uw adres in uw (nieuwe) woonland.
Straat en huisnummer

2.1 Adres

|
Postcode										 Woonplaats

|												|
Provincie																Land

|																		|
2.2	Gaat u emigreren of
bent u geëmigreerd?

n nee
				 Emigratiedatum

n ja		

|		 													> Datum zoals vermeld in de gemeentelijke basisadministratie

						3		Pensioen of uitkering
>
 ieronder vult u in welk pensioen of welke uitkering u uit Nederland ontvangt of gaat ontvangen. U moet daarvan een bewijsstuk
 H
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meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de specificatie van uw pensioenuitkering of de brief over de toekenning van uw pensioen.
								
n AOW-pensioen
3.1	Welk pensioen of welke
uitkering ontvangt u?
n Anw-pensioen
n WAO-, WIA- of WAZ-uitkering

De vraag gaat door op de volgende bladzijde.
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2 van 2
n vervroegde pensioenuitkering voor werknemers (bijvoorbeeld VUT of FPU)
n wachtgelduitkering voor militairen en ambtenaren
n anders, namelijk

Datum

3.2	Vanaf welke datum ontvangt
u een pensioen of uitkering?

|													

3.3	Bent u na uw pensionering
(VUT, FPU, etc.) gestopt met
werken in Nederland?

n nee

n ja, vanaf

						4		Meeverzekerde gezinsleden
E migreert een gezinslid met u mee naar het buitenland, dan is hij of zij misschien bij u meeverzekerd. Het ziekenfonds
in uw (nieuwe) woonland beoordeelt de meeverzekering. Hebt u meer dan één gezinslid, dan kunt u die op een aparte
bijlage vermelden. U vermeldt hier alleen gezinsleden die géén eigen inkomen hebben.
Voornaam																Voorletters									Geslacht

4.1 Naam

|																		|											n

man n vrouw

Achternaam															Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

|																		|
4.2 Geboortedatum

|

4.3 BSN of sofinummer

|

						5		Telefoon en e-mail
Vast nummer														Mobiel nummer			

5.1 Telefoon

|																	|

5.2 E-mailadres

|

						6		Postadres gebruiken		
> A ls u gebruik maakt of wilt maken van een correspondentieadres (postadres), kunt u dat adres hier invullen. Al onze brieven en
informatie sturen wij dan naar uw postadres.

Straat en huisnummer

6.1 Postadres

|
Postcode 										 Woonplaats

|												|
Provincie																Land

|																		|

						7		Ondertekening		
Ik verklaar dat ik alle informatie zorgvuldig heb gelezen en dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld.
Plaats																Datum

7.1 Plaats en datum

|																	|

7.2 Handtekening

|

> V ergeet niet een bewijsstuk van uw pensioen mee te sturen (kopie brief of specificatie).

