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Wijziging vrijwillige verzekering binnenland 

 

 Invullen door UWV Bedrijfsgegevens  

            

       

 Waarom dit formulier? 

Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw vrijwillige 

verzekeringen. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert, of als u geen 

gebruik meer wilt maken van uw gemachtigde.  

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven in uw vrijwillige 

Ziektewet-, WIA-, WAO- of WW-verzekering.  

U kunt dit formulier ook gebruiken als u één of meer verzekeringen 

wilt beëindigen. 

 

Op dit formulier vindt u een compleet overzicht van de wijzigingen die 

u aan ons door kunt geven. Als er iets anders gewijzigd is in uw 

situatie waarvan u denkt dat het invloed heeft op uw vrijwillige 

verzekeringen, geef dit dan aan bij de rubriek Andere wijzigingen/ 

toelichting. 

 

 Terugsturen 

Vul het formulier volledig in en stuur het naar: 

UWV  

Vrijwillige Verzekering 

Postbus 58200 

1040 HE  Amsterdam 

 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, krijgt u zo spoedig 

mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons. 

 

Meer informatie 

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met 

UWV Vrijwillige Verzekering via telefoonnummer (020) 752 42 90. 

 

 

    Persoonlijke gegevens       

1.1 Burgerservicenummer               

1.2 Voorletters en achternaam              

1.3 Geboortedatum               

1.4 Nummer bij vrijwillige verzekering               
    Wijzigingsdatum       

2 Ingangsdatum wijziging               
    Persoonlijke gegevens       

 Mijn woonadres is veranderd.  Nieuw adres           

 Postcode en plaats           

 Telefoonnummer            

 Faxnummer            

 E-mailadres             

 Mijn correspondentieadres is 

veranderd. 

 Nieuw adres           

 Postcode en plaats             
    Machtiging       

 Ik wil een andere gemachtigde.  (Bedrijfs)naam           
 
Aansluitingsnummer 

Alleen invullen als de gemachtigde is aangesloten bij UWV.  

           

 Contactpersoon         Man  Vrouw      

 Functie           

 Vestigingsadres            

 Postcode en plaats           

 Postbus           

 Postcode en plaats           

 Telefoonnummer           

 Faxnummer           

 E-mailadres             
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    Verzekeringen       

 Ik wil de volgende verzekering(en) 

beëindigen. 

  Ziektewet-verzekering  

 WIA-verzekering 

 WAO-verzekering 

 WW-verzekering 

 

   Reden van beëindiging             

 Ik wil mijn verzekerd dagloon wijzigen.   Ziektewet-verzekering � Nieuw verzekerd dagloon  €           

  WIA-verzekering � Nieuw verzekerd dagloon  €           

  WAO-verzekering � Nieuw verzekerd dagloon  €           

  WW-verzekering � Nieuw verzekerd dagloon  €             
   �Stuur bij verhoging van het verzekerd dagloon een kopie van bewijsstukken van uw inkomen mee.       

 Ik wil de indexering wijzigen.   Ik wil vanaf 1 januari een indexering van mijn verzekerd dagloon. 

 Ik wil vanaf 1 januari geen indexering van mijn verzekerd dagloon meer. 

 

     
    Werk en inkomen       

 Mijn loon is veranderd.  Nieuw brutoloon €        per  4 weken  Maand  jaar       

   Aantal uren dat u per week werkt              

   Aantal werkdagen per week              

 De gegevens van mijn zelfstandige 

onderneming zijn veranderd. 

 (Bedrijfs)naam           
 
Aansluitingsnummer 

Alleen invullen als de gemachtigde is aangesloten bij UWV.  

           

 Contactpersoon         Man  Vrouw      

 Functie           

 Vestigingsadres           

 Postcode en plaats           

 Postbus           

 Postcode en plaats           

 Telefoonnummer           

 Faxnummer           

 E-mailadres             

 Mijn WIA-, WAO- of WW-uitkering is 

veranderd. 

  Nieuwe bruto-uitkering voor de  WIA � €       per  4 weken  Maand     

   WAO � €       per  4 weken  Maand       

     WW � €       per  4 weken  Maand       

    Anders, namelijk             
    Betaling       

 Ik wil op een andere manier betalen. 
 

 Ik wil met automatische incasso gaan betalen. 

 Ik wil per acceptgiro gaan betalen. 

 

     

  
 
  Bank-/gironummer              

  
 
  Ten name van             

  
 
  Plaats        

    Mijn gemachtigde gaat voortaan de premie betalen.       
    � Vul ook het formulier ‘Aanvraag gemachtigde vrijwillige verzekering' in en stuur dit mee.       
    Andere wijzigingen/toelichting       

          

     
    Ondertekening       

 

Datum en handtekening  

 

 

   

      
      


