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AANVRAAG TOT TOETREDING VAN GEZINSLEDEN TOT DE SECTORALE HOSPITALISATIEVERZEKERING 

Dit aanvraagformulier tot toetreding is persoonlijk en vertrouwelijk. Gelieve het zelf in te vullen, te ondertekenen en zo snel mogelijk het originele formulier te bezorgen aan uw vakbond, uw werkgever, of Constructiv. 

A. Het gezin van (naam arbeider + rijksregisternummer): ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

I. Uw partner (huwelijkspartner of samenwonende partner) 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

 Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

II. Uw kinderen die recht geven op kinderbijslag (als u meer dan twee kinderen heeft, kan u hun gegevens invullen op de ommezijde) 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

  Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

(*) als u het gezinslid wil aansluiten kruist u het vakje “Ja” aan. Zo niet kruist u het vakje “Neen” aan. Als uw partner en (sommige) kinderen al een hospitalisatieverzekering hebben, kunnen zij erbij aangesloten blijven. 

Er is voor hen geen wachttijd als u ervoor kiest om hen aan te sluiten bij de sectorale hospitalisatieverzekering. In elk geval hebben wij een aansluitingsattest nodig van de verzekering waarbij zij aangesloten zijn. 

Als uw gezinsleden nog niet aangesloten zijn bij een hospitalisatieverzekering hebt u de vrije keuze om hen aan te sluiten. Als u ervoor kiest om hen aan te sluiten, bent u wel verplicht alle gezinsleden aan te sluiten. 

B. Ik wil betalen via – kruis uw keuze aan 

 een inhouding op de getrouwheidszegels – volmacht: ik machtig hierbij mijn vakbond (of Constructiv) deze inhouding te verrichten. Als de bijdrage niet op de zegels kan worden ingehouden, verbind ik me ertoe het bedrag rechtstreeks te betalen aan 

Constructiv na ontvangst van een overschrijvingsformulier. Let op: de eerste betaling gebeurt hoe dan ook per overschrijving. 

 overschrijving: u ontvangt van Constructiv een overschrijvingsformulier waarmee u de betaling kan uitvoeren 

Door het invullen van dit document geef ik de toestemming aan Constructiv, en aan de gemachtigde instellingen die samenwerken aan de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, tot de verwerking van mijn persoonsgegevens met het oog op het beheer van mijn dossier. 

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kan u de website van Constructiv raadplegen op het adres www.constructiv.be, of een e-mail sturen naar privacy@constructiv.be 

(handgeschreven: gelezen en goedgekeurd) 

  /   /     
(Datum) 

 

Handtekening 
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C. Bijkomend formulier voor arbeiders met meer dan twee kinderen 

II. Uw kinderen die recht geven op kinderbijslag (enkel invullen als u meer dan twee kinderen heeft) 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat   Straat                            

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

Naam                                         Rijksregisternummer            

Voornaam                        Straat                                  

Nummer     Bus     Postcode       Gemeente                                

   Aan te sluiten?*  Ja  Neen 

(*) als u het gezinslid wil aansluiten kruist u het vakje “Ja” aan. Zo niet kruist u het vakje “neen” aan. Als uw partner en (sommige) kinderen al een hospitalisatieverzekering hebben, kunnen zij erbij aangesloten blijven. 

Er is voor hen geen wachttijd als u ervoor kiest om hen aan te sluiten bij de sectorale hospitalisatieverzekering. In elk geval hebben wij een aansluitingsattest nodig van de verzekering waarbij zij aangesloten zijn. 

Als uw gezinsleden nog niet aangesloten zijn bij een hospitalisatieverzekering hebt u de vrije keuze om hen aan te sluiten. Als u er voor kiest om hen aan te sluiten, bent u wel verplicht alle gezinsleden aan te sluiten. 

 


