Geachte heer, mevrouw,
Uw werkgever heeft u afgemeld voor uw verzekering bij HollandZorg omdat u niet meer bij deze
werkgever in dienst bent.

Zorgverzekeringsplicht
Als u geen ingezetene in Nederland bent, eindigt uw zorgverzekeringsplicht als u niet langer
vanwege een dienstverband in Nederland loonbelasting moet betalen. Wij hebben een afmelding
voor uw zorgverzekering ontvangen, omdat u niet langer in dienst bent bij uw werkgever. Uw
HollandZorg Basisverzekering is daarom gestopt.
Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeringsplicht doorloopt, omdat u op een andere manier
loonbelasting bent verschuldigd. Bijvoorbeeld door een aansluitend dienstverband bij een
andere werkgever of omdat u aansluitend een uitkering op grond van de Ziektewet ontvangt. In
dat geval blijft uw HollandZorg Basisverzekering in stand. Voortaan ontvangt u dan van ons een
nota voor het betalen van de premie.
Als u vindt dat uw HollandZorg Basisverzekering ten onrechte is gestopt, wilt u ons dat dan laten
weten? U kunt daarvoor bellen met onze afdeling Klantenservice via telefoonnummer: (0570)
687 123 of een e-mail sturen naar: info@hollandzorg.nl.
U ontvangt dan van ons zo snel mogelijk nader bericht

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Er kunnen na afloop van het dienstverband andere redenen zijn waardoor u verplicht bent een
zorgverzekering te hebben. U kunt de SVB vragen om vast te stellen of u WLZ-verzekerd bent na
afloop van uw dienstverband. Als u WLZ-verzekerd bent, moet u een zorgverzekering hebben.
Hiervoor kunt u contact opnemen de SVB.
U kunt de aanvraag schriftelijk doen of met behulp van uw DigiD via internet, via www.svb.nl.
Als de SVB heeft vastgesteld dat u WLZ-verzekerd bent, wilt u dan een kopie van die vaststelling
naar ons sturen? Dan zorgen wij ervoor dat uw HollandZorg Basisverzekering gedurende die
periode blijft doorlopen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice. Deze is op
werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)570 687 123.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Polisadministratie
HollandZorg
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