Zilveren Kruis issues different letters together with policy documents, which are all in Dutch. To help
you better understand these letters we have created example letters with a number of reasons why a
new policy document could be issued. Below you will find a list of the various triggers why a policy
document could be issued.

Version Insured = not Policyholder (belongs to letter pol9)
Dutch
Opzegging huidige zorgverzekering
Wij hebben een opzegging voor <verzekerde>
aan <NaamAndereZorgverz> doorgegeven.
Deze is daar nu in behandeling. U hoeft uw
zorgverzekering niet meer zelf op te zeggen.
Opzegging huidige zorgverzekering
Het is ons helaas niet gelukt om voor
<verzekerde> de huidige zorgverzekering op te
zeggen. Wij vragen u daarom uw
zorgverzekering zo snel mogelijk zelf op te
zeggen. Zo voorkomt u dubbele verzekering. U
kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgesloten
opzegformulier.
Opzegging huidige zorgverzekering
U heeft ons gevraagd voor <verzekerde> de
huidige verzekering op te zeggen. Wij hebben uw
opzegging aan <NaamAndereZorgverz>
doorgegeven. Deze is daar nu in behandeling. U
hoeft uw zorgverzekering niet meer zelf op te
zeggen.
Opzegging huidige aanvullende
verzekering(en)
U heeft ons gevraagd voor <verzekerde> de
huidige aanvullende verzekering(en) op te
zeggen. Wij hebben uw opzegging aan
<NaamAndereZorgverz> doorgegeven. Deze is
daar nu in behandeling. U hoeft uw aanvullende
verzekering(en) niet meer zelf op te zeggen.
Opzegging huidige zorgverzekering
U heeft ons gevraagd voor <verzekerde> de
huidige zorgverzekering op te zeggen. Helaas is
ons dit niet gelukt. Wij vragen u daarom uw
zorgverzekering zo snel mogelijk zelf op te
zeggen. Zo voorkomt u dubbele verzekering. U
kunt hiervoor gebruik maken van het bijgesloten
formulier.
Opzegging huidige aanvullende
verzekering(en)
U heeft ons gevraagd voor <verzekerde> de
huidige aanvullende verzekering(en) op te
zeggen. Helaas is ons dit niet gelukt. Wij vragen
u daarom uw aanvullende verzekering(en) zo
snel mogelijk zelf op te zeggen. Zo voorkomt u
dubbele verzekering. U kunt hiervoor gebruik
maken van het bijgesloten formulier.
Opzegging huidige zorgverzekering
U heeft aangegeven voor <verzekerde> geen

English
Termination current health insurance
<Name insured>’s request to terminate the
insurance has been sent to <Name Other
Insurer). They will process this further. You no
longer have to terminate your health insurance.
Termination current health insurance
Unfortunately we were unable to terminate
<Name Insured>’s current health insurance. We
would kindly like to ask you to do so as soon as
possible to prevent double insurance. You can
use the enclosed termination form.

Termination current health insurance
You requested us to terminate <Name Insured>’s
current health insurance. We have sent your
request to <Name Other Insurer>. They will
process this further. You no longer have to
terminate your health insurance.
Termination current supplementary
insurance(s)
You requested us to terminate <Name Insured>’s
supplementary insurance(s). We have sent your
request to <Name Other Insurer>. They will
process this further. You no longer have to
terminate your supplementary insurance(s).
Termination current health insurance
Unfortunately we were unable to terminate
<Name Insured>’s current health insurance. We
would kindly like to ask you to do so as soon as
possible to prevent double insurance. You can
use the enclosed termination form.

Termination current supplementary
insurance(s)
Unfortunately we were unable to terminate
<Name Insured>’s current supplementary
insurance(s). We would kindly like to ask you to
do so as soon as possible to prevent double
insurance. You can use the enclosed termination
form.
Termination current health insurance
Unfortunately we were unable to terminate

gebruik te willen maken van onze opzegservice.
Het is wel belangrijk dat u uw huidige
zorgverzekering voor de ingangsdatum van uw
nieuwe zorgverzekering heeft opgezegd. Zo
voorkomt u dubbele verzekering. U kunt hiervoor
gebruik maken van het bijgesloten formulier.
Opzegging huidige zorgverzekering
Wij hebben uw aanvraag voor <verzekerde> na
<dating> ontvangen. Wij gaan er vanuit dat u uw
huidige zorgverzekering zelf heeft opgezegd.
Heeft u uw huidige zorgverzekering nog niet
opgezegd? Dan adviseren wij u contact met ons
op te nemen. Wij zullen dan uw verzekering bij
ons annuleren. Zo voorkomt u dubbele
verzekering.

<Name Insured>’s current health insurance. We
would kindly like to ask you to do so as soon as
possible to prevent double insurance. You can
use the enclosed termination form.

Termination current supplementary
insurance(s)
We received <Name Insured>’s application after
<date>. We assume that you have terminated
your current health insurance. We would like to
advise you to contact us, should you not yet have
terminated your current health insurance. We will
then terminate your insurance with us to prevent
double insurance.

