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. De belangrijkste voorwaarden zijn:
•
•
•
Wij beoordelen uw recht op basis van dit aanvraagformulier.
Stuur het volledig ingevulde formulier - met bijlage - naar:
CAK Verzekering Burgers, Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag
Vult u het formulier handmatig in, doet u dat dan in blokletters.
Let op! De informatie onder 1 tot en met 4 moet u verplicht invullen;
de aanvullende gegevens vult u alleen in als dat voor u van toepassing is.

1

Persoonsgegevens

1.1

Naam

Voornamen (voluit)

Man
Geslacht		

Vrouw

Achternaam

			

Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

			
1.2

Geboortedatum		

1.3

BSN of sofinummer

2

Adresgegevens in uw (nieuwe) woonland

2.1

Adres

DD / MM / JJJJ

Straat en huisnummer

		
Postcode

			

Woonplaats

			



Provincie

			

Land

2.2

			
Gaat u emigreren of bent u geëmigreerd?

Nee

Emigratiedatum		

Ja
DD / MM / JJJJ

Datum die u aan uw gemeente doorgeeft.
			

Meer informatie vindt u op onze
website: www.hetcak.nl/buitenland.
U kunt ons ook een e-mail sturen via het
contactformulier op onze website.
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3

Pensioen of uitkering

3.1

Welk pensioen of welke uitkering ontvangt u? (stuur een bewijsstuk mee)
AOW- of Anw-pensioen
WAO-, WIA- of WAZ-uitkering
vervroegde pensioenuitkering voor werknemers (bijvoorbeeld VUT of FPU)
wachtgelduitkering voor militairen en ambtenaren
anders, namelijk

3.2

Vanaf welke datum ontvangt u een pensioen of uitkering?
DD / MM / JJJJ

3.3

Wanneer stopt u met werken in Nederland?
ik ben gestopt per

DD / MM / JJJJ

ik ga stoppen per

DD / MM / JJJJ

ik weet het nog niet

4

Ondertekening

4.1

Ik stuur dit bewijsstuk mee

Bewijs toekenning pensioen

Specificatie pensioenuitkering

Ik verklaar dat ik alle informatie zorgvuldig heb gelezen en dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld.
4.2

Plaats en datum
DD / MM / JJJJ

4.3

Handtekening		

Aanvullende gegevens
Gebruikt u in uw (nieuwe) woonland een postadres of een correspondentie-adres?
Straat en huisnummer

			
Postcode
Woonplaats
Provincie
Land
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CAK/H09/01

Kunnen wij u bellen of e-mailen?
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Verhuist er een gezinslid met u mee?
	

Naam
Geslacht

Voornamen (voluit)

Man

Vrouw

Achternaam
Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

Geboortedatum		

DD / MM / JJJJ

BSN of sofinummer

Let op! Heeft uw gezinslid zelf een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering (zie onder vraag 3.1)?
Uw gezinslid moet dan zelf een ‘Formulier 121’ bij ons aanvragen.

Stuur het ingevulde formulier naar:
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CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

