
Meer informatie vindt u op onze 
website: www.hetcak.nl/buitenland.  
U kunt ons ook een e-mail sturen via het 
contactformulier op onze website.
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Met dit formulier kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. U kunt uw nieuwe adres,  
telefoonnummer of e-mailadres doorgeven. Ook kunt u met dit formulier uw gegevens 
of die van uw gezinslid laten corrigeren in onze administratie. 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
CAK, Regeling Buitenland, Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag.

Vult u het formulier handmatig in, doet u dat dan in blokletters.

1 Reden voor wijziging
   Ik ben verhuisd / ik ga verhuizen   

Vul onderdelen 2, 3 en 7 in.

   Ik heb een (ander) postadres   
Vul onderdelen 2, 4 en 7 in.

   Mijn gegevens zijn gewijzigd / staan verkeerd in uw administratie   
Vul onderdelen 2, 5 en 7 in.

   De gegevens van mijn gezinslid zijn gewijzigd / staan verkeerd in uw administratie   
Vul onderdelen 2, 6 en 7 in.

2 Uw persoonsgegevens
2.1 Naam   Voornamen (voluit)

 

 Geslacht    Man  Vrouw 

    
Achternaam

    
Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

2.2 Geboortedatum   
             

   DD / MM / JJJJ   

2.3 Registratie   ID-nummer CAK (voorheen Zorginstituut Nederland)
 

    
BSN/Sofinummer

Wijziging
Adres- en persoonsgegevens
verdragsgerechtigden

www.hetcak.nl/buitenland
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3 Uw adresgegevens
 U vult hier de gegevens in van uw nieuwe adres in uw (nieuwe) woonland.

3.1 Adres   Straat en huisnummer
 

    
Postcode

 

    
Woonplaats

 

    
Provincie

 

    
Land

 
3.2 Datum verhuizing   

             
   DD / MM / JJJJ  

3.3 Verhuizen uw gezinsleden mee?   Ja      Nee

4 Uw nieuwe postadres
  Als u gebruik maakt of wilt maken van een correspondentieadres (postadres), kunt u 

dat adres hier invullen. Al onze brieven en informatie sturen wij dan naar uw postadres.

4.1 Postadres   Straat en huisnummer
 

    
Postcode

 

    
Woonplaats

 

    
Provincie

 

    
Land

 
4.2 Ingangsdatum postadres 

             
   DD / MM / JJJJ 

5 Uw gegevens wijzigen
 Het hieronder aangekruiste gegeven wijzigen in:

   Voorletters      
 

   Eerste voornaam    

   Achternaam      
 

   Geboortedatum   
             

   DD / MM / JJJJ  
   Geslacht     Man  Vrouw  
   BSN of sofinummer 

 
   E-mailadres    

 
   Telefoonnummer   

 

 



Stuur het ingevulde formulier naar:

CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag
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6 Gegevens gezinslid wijzigen
  Wilt u de gegevens van uw gezinslid wijzigen, vul dan A helemaal in.  

Bij B vermeldt u alleen het gegeven dat gewijzigd moet worden.

 A. Alle velden invullen:

 Voorletters      
 

 Eerste voornaam       

 Achternaam      
 

 Geboortedatum    
             

   DD / MM / JJJJ
 

 Geslacht     Man  Vrouw  
 BSN of sofinummer  

 

 B. Wijziging invullen:

 Voorletters      
 

 Eerste voornaam       

 Achternaam      
 

 Geboortedatum    
             

   DD / MM / JJJJ
 

 Geslacht     Man  Vrouw  
 BSN of sofinummer  

 

7 Ondertekening 

 Ik verklaar dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld.

7.1 Plaats en datum    

   
              

   DD / MM / JJJJ

7.2 Handtekening    
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