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Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan   

Geschikt-tot-werkenverklaring 

De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale 
verzekeringsmaatschappij. Vanuit 
ons kantoor in Middelburg werken wij 
uitsluitend samen met onafh ankelijke 
verzekeringsadviseurs, omdat die u het 
beste advies kunnen geven. Wij bieden 
verzekeringen voor zowel ondernemers 
als particulieren, waaronder speciale 
oplossingen voor agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale 
partners kunnen wij de risico’s en de 
verzekeringswensen van onze klanten 
goed inschatten. En dat merkt u aan 
de kwaliteit en het maatwerk van onze 
producten.



WIA 0-tot-100 Plan
Geschikt-tot-werkenverklaring 
 Uw werknemer is te laat bij ons aangemeld of was op het moment van indiensttreden of aanmelding niet in staat zijn bedongen* arbeid volledig 
te verrichten. Voor deze verzekering geldt dat wij uw werknemers zonder aanvullende eisen accepteren bij aanmelding binnen drie maanden na 
het ingaan van de verzekering of aanvang van het dienstverband. Omdat de aanmelding niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, 
vragen wij u dit formulier in te vullen. Aan de hand van dit formulier beoordelen wij of uw werknemer zogenoemd ‘geschikt tot werken’ is en of we 
uw werknemer accepteren of eventueel aanvullende vragen en/of eisen zoals een gezondheidsverklaring stellen.

     
   We verzoeken u om de onderstaande gegevens in te vullen en het formulier onderaan te ondertekenen. Vergeet niet om ook uw werknemer te laten 

 ondertekenen. U kunt dit vervolgens opsturen naar  inkomen@dezeeuwse.com of naar:

  De Zeeuwse 
  t.a.v. team Inkomen 
  Postbus 50 
  4330 AB Middelburg

 * De bedongen arbeid is het werk dat u en uw werknemer zijn overeengekomen, in de arbeidsovereenkomst of functieomschrijving. Als een werknemer in het kader van 
  re-integratie aangepaste werkzaamheden verricht of op basis van arbeidstherapie werkt, verricht hij niet de bedongen arbeid.

  1. Gegevens verzekeringnemer

  Naam                                             

  Polisnummer                                       

  2. Gegevens werknemer

  Naam en voorletters                                  ‹ Man   ‹ Vrouw 

   Geboortedatum (d-m-j)             

  Datum indiensttreding (d-m-j)          

  3. Te late aanmelding na indiensttreden / aanmelding na ongeschiktheid tot werken

  Datum aanmelding (d-m-j)           

  Aan wie is de late aanmelding te wijten?   ‹ De verzekeringnemer      ‹ De werknemer              

  De verzekeringnemer verklaart dat:

  De werknemer voor minimaal 4 weken voorafgaand aan deze aanmelding de bedongen arbeid* volledig verricht     ‹ Ja   ‹ Nee** 
 
 * De bedongen arbeid is het werk dat u en uw werknemer zijn overeengekomen, in de arbeidsovereenkomst of functieomschrijving. Als een werknemer in het kader van 
  re-integratie aangepaste werkzaamheden verricht of op basis van arbeidstherapie werkt, verricht hij niet de bedongen arbeid.

 ** U kunt uw werknemer nog niet aanmelden. Pas nadat hij vier weken zijn bedongen arbeid heeft verricht kunt u hem aanmelden.
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  4. Ondertekening

  De ondertekenden verklaren dat deze verklaring naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid is ingevuld.

Verzekeringnemer

  Naam                      © Functie                     

  
 
 
 
   Datum (d-m-j)       © Plaats          © Handtekening             

Werknemer

  Naam                      © Functie                     

  
 
 
 
   Datum (d-m-j)       © Plaats          © Handtekening             
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