Let op! Dit formulier graag digitaal
invullen, uitprinten, ondertekenen en
retour sturen.
Houdt u er rekening mee dat verwerking
van een handmatig ingevuld formulier
meer tijd in beslag kan nemen.

Een zorgverzekeraar of
zorgkantoor registreren
als ZOVAR-abonnee
1

Gegevens abonnee
> Vul alle velden in, behalve daar waar aangegeven dat dit niet verplicht is.

Naam zorgverzekeraar of
zorgkantoor

|

1.2

Straatnaam / huisnummer /
huisnummertoevoeging

|

1.3

Postcode en plaats

												|

1.1

Bezoekadres

1.4 Provincie

|

1.5

|

Land

Postadres
1.6 Straatnaam / huisnummer /
huisnummertoevoeging

|

1.7

												|

Postcode en plaats

|

1.8 Land
1.9 Telefoonnummer

|

1.10 E-mailadres
1.11 KvK-inschrijfnummer
1.12 4-cijferig UZOVI-nummer.
Dit nummer wordt door het
UZOVI-register uitgegeven en
is bij Vektis in beheer.

2

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
> V ul alle velden in, behalve daar waar aangegeven dat dit niet verplicht is. De wettelijk vertegenwoordiger is de persoon die aantoonbaar
in naam van de zorgverzekeraar of het zorgkantoor mag handelen. Hij/zij is gemachtigd om ZOVAR-servercertificaten aan te vragen of
in te trekken.

2.1

Samen met dit formulier stuurt u
een kopie van een geldig
identiteitsdocument mee.
Let op: ZOVAR accepteert geen
kopie rijbewijs, omdat hier niet
in alle gevallen alle voornamen
voluit op staan vermeld.

Paspoort				

Identiteitskaart			

Verblijfsdocument			

Reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

2.2 Nummer identiteitsdocument
2.3 Voorvoegsels en geboortenaam
zoals vermeld op het
identiteitsdocument

|

2.4 Voorvoegsels en achternaam
zoals deze in correspondentie
worden gebruikt

|

Diplomatiek paspoort			
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Dienstpaspoort
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2.5 Alle voornamen voluit zoals
vermeld op het
identiteitsdocument

|

2.6 Titel(s) (niet verplicht)

|

2.7 Geslacht

man

vrouw

Dag		maand		jaar

2.8 Geboortedatum
2.9 Telefoonnummer vast
2.10 Telefoonnummer mobiel
2.11 E-mailadres

|

2.12 Toestemming voor het verwerken
van de persoonsgegevens

> Z OVAR kan de aanvraag alleen in behandeling nemen als de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft voor het verwerken van
zijn/haar persoonsgegevens.
 De wettelijk vertegenwoordiger geeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
toestemming voor het verwerken van de noodzakelijke persoonsgegevens.

3
3.1

Samen met dit formulier stuurt
u een kopie van een geldig
identiteitsdocument mee.
Let op: ZOVAR accepteert geen
kopie rijbewijs, omdat hier niet
in alle gevallen alle voornamen
voluit op staan vermeld.

Gegevens gemachtigd aanvrager
> M
 et dit formulier kunt u een gemachtigd aanvrager aanwijzen. Dit is de persoon die namens de organisatie een ZOVAR-servercertificaat
mag aanvragen of intrekken. Deze persoon is ook gemachtigd financiële verplichtingen met ZOVAR aan te gaan. Informatie over het
tarief vindt u op www.zovar.nl.
Vul alle velden in, behalve daar waar aangegeven dat dit niet verplicht is.
Paspoort				

Identiteitskaart			

Verblijfsdocument			

Diplomatiek paspoort			

Dienstpaspoort

Reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

3.2 Nummer identiteitsdocument
3.3 Voorvoegsels en geboortenaam
zoals vermeld op het
identiteitsdocument

|

3.4 Voorvoegsels en achternaam
zoals deze in correspondentie
worden gebruikt

|

3.5 Alle voornamen voluit zoals
vermeld op het
identiteitsdocument

|

3.6 Titel(s) (niet verplicht)

|

3.7 Geslacht

man

vrouw

Dag		maand		jaar

3.8 Geboortedatum
3.9 Telefoonnummer vast
3.10 Telefoonnummer mobiel
3.11 E-mailadres

|

3.12 Toestemming voor het verwerken
van de persoonsgegevens
gemachtigd aanvrager

> Z OVAR kan de aanvraag alleen in behandeling nemen als de beoogd gemachtigd aanvrager toestemming geeft voor het verwerken van
zijn/haar persoonsgegevens. Vraag de beoogd gemachtigd aanvrager om toestemming en vink daarna onderstaand antwoord aan.
 De beoogd gemachtigd aanvrager geeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
toestemming voor het verwerken van de noodzakelijke persoonsgegevens.
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Een zorgverzekeraar of zorgkantoor
registreren als ZOVAR-abonnee
4

3 van 3
CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld
Ik verklaar akkoord te zijn met en kennis te hebben genomen van de voorwaarden van ZOVAR, zoals deze zijn opgenomen
in het Certification Practice Statement (CPS) (www.zovar.nl).

4.1 Datum
4.2 Naam wettelijk vertegen
woordiger
4.3 Handtekening

4.4 Datum
4.5 Naam gemachtigd aanvrager
4.6 Handtekening

> L et op: Onderteken het formulier met de handtekening die overeenkomt met de handtekening op uw identiteitsdocument.
ZOVAR controleert de handtekening aan de hand van de (eerder) ontvangen kopie van uw identiteitsdocument.
Als de handtekeningen niet overeenkomen, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Wettelijk vertegenwoordiger
Dag		maand		jaar

|
|
Gemachtigd aanvrager
Dag		maand		jaar

|
|
Let op: met deze aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:
1 kopie geldig identiteitsdocument van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie
2 als van toepassing ook een kopie geldig identiteitsdocument van de aanvrager (gemachtigde)
Stuur het formulier op naar:
ZOVAR
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
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