Overstapformulier arbodienstverlener

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Aantal medewerkers
Lidmaatschapsnummer Techniek NL
Loonheffingennummer
Techniek Nederland Verzekeringen
Wij hebben een verzuimverzekering lopen via Techniek Nederland Verzekeringen en willen graag gebruik maken
van een branchespecifieke arbodienstverlener.
Polisnummer
Arbodienstverleners
All-in arbocontract bij een branche gerelateerde arbodienstverlener. Voor slechts € 30,- per medewerker per jaar
heeft u een all-in arbodienstverleningspakket.
Uw eigen branche casemanager en sectorgerelateerde bedrijfsarts gespecialiseerd op de Technische
Installatiebranche.

Meer informatie kijk op www.richting.nl

Meer informatie kijk op www.nlg-arbo.nl

Let op! prijzen zijn exclusief BTW en exclusief losse verrichtingen zoals genoemd in de voorwaarden van de betreffende
arbodienstverlener. Deze voorwaarden zijn te vinden op betreffende sites hierboven benoemd.

Heeft u een verzuimverzekering of arbocontract bij een andere verzekeraar of andere arbodienstverlener?
Dan kunnen wij dit voor u opzeggen! Vult u dan onderstaande informatie in, per e-mail retour en wij regelen de
rest!
Huidige verzuimverzekeraar:
Naam verzekeraar
Adres
Postcode en plaatsnaam
Polisnummer
Datum einde contract
Opzegtermijn * weken/maanden
Hierbij zeg ik mijn overeenkomst op per

Huidige arbodienstverlener:
Als er sprake is van overdracht van huidige verzuimdossiers van uw medewerkers, dan kan het voor Richting van belang
zijn om te weten wie uw huidge arbodienstverlener is.
Huidige arbodienstverlener
Klantnummer arbodienstverlener
Hierbij zeg ik mijn contract op per

Opmerkingen en aanvullende informatie

Ondertekening
Als u het deelnameformulier invult, ondertekent en opstuurt dan heeft u na ontvangst van de bevestigingsbrief van de
door u gekozen arbodienst of uw arbocontract en de polis en polisvoorwaarden 14 dagen de tijd om te beoordelen en de
verzekering of het arbocontract voldoet aan uw verwachting.
Voldoet de verzekering of het arbocontract niet, stuurt u de van toepassing zijnde stukken dan binnen 14 dagen naar
Techniek Nederland Verzekeringen retour. U bent de arbodienstverleners dan niets verschuldigd.
Ondergetekende verleent toestemming aan Techniek Nederland Verzekeringen en arbodienstverleners om gegevens
onderling uit te wisselen. Dit heeft in ieder geval betrekking op:
Aantal medewerkers, ziek- en herstelmeldingen, bevindingen met betrekking tot loondoorbetalingverplichting, geen
reactie of geen akkoord op het interventieadvies en het plan van aanpak.
Techniek Nederland Verzekeringen en Techniek Nederland Vitaal doen veel op het gebied van preventie.
Wij vragen daarom een bijdrage aan verzekerden die Richting of NLG Arbo als arbodienstverlener hebben voor extra inzet
van casemanagement en voor Stichting Techniek Nederland Pro-Fonds. Dit ziet u terug in een kleine premieverhoging.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de richtlijnen van de Brancheorganisatie arbodiensten en het Verbond van
Verzekeraars zijn hierop van toepassing.
Ondergetekende verklaart de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben beantwoord.
Naam en functie tekenbevoegden
Plaats en datum
Handtekening

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst worden Persoonsgegevens opgevraagd.
Deze worden door Drechtsteden Zekerheid B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten. voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding
van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Techniek Nederland Verzekeringen B.V. uw gegevens raadplegen bij
de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van
de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Deze overeenkomst kunt u samen met de verzuimoverzichten van uw arbodienstverlener e-mailen naar:
vitaal@technieknederland.n
nl

