
De hieronder genoemde voorwaarden zijn een vereenvoudigde weergave van de algemene voorwaarden.  
De algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij Aevitae of kunt u downloaden in de rubriek “Over Aevitae”. 
Indien de vereenvoudigde voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden gaan de algemene 
voorwaarden voor de vereenvoudigde voorwaarden.

Akkoordverklaring

Door akkoordverklaring van dit formulier verklaart de verzekeringnemer (de aanvrager) deze verzekering(en) 
te willen sluiten en bekend te zijn met de voor de zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering(en) 
geldende verzekeringsvoorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid hiervan. De aanvrager 
verklaart de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en alle voor de 
verzekering van belang zijnde feiten die hij kent of behoort te kennen over zichzelf en eventueel mee te 
verzekeren personen aan Aevitae te hebben meegedeeld. De aanvrager is ermee bekend dat een onjuiste of 
onvolledige invulling van het formulier of verzwijging van feiten tot gevolg kan hebben dat de verzekering 
wordt opgezegd. Aevitae gebruikt uw gegevens in eerste instantie bij de acceptatieprocedure. Na de 
totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst vindt verwerking plaats ten behoeve van een  
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Aevitae hanteert de Gedragscode Verwerking  
Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Uw akkoordverklaring geldt eveneens voor de door  
u opgegeven betalingsgegevens en betalingswijze. 

Bepalingen

U heeft als verzekerde van Aevitae recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij Aevitae  
heeft aangemeld en daadwerkelijk bent geaccepteerd. De eerste premiebetaling of de eerste afschrijving  
geldt als uw bevestiging van de verzekeringsovereenkomst. Eventuele gezinsleden kunnen ook via 
dit formulier bij Aevitae worden aangemeld. Aevitae is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. Op deze verwerking is de Wet Bescherming Persoonsgegegevens en de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens van toepassing. De persoonsgegevens, met uitzondering van de medische 
gegevens, zullen ook worden gebruikt om het klantenbestand en de dienstverlening van Aevitae uit te 
breiden, tenzij daartegen door de verzekerde bezwaar wordt aangetekend. Als u van een andere verzekeraar 
komt, dienen de ingangsdatum en de datum tot wanneer u verzekerd was bij uw vorige verzekeraar op 
elkaar aan te sluiten. Bij te late aanmelding bent u een boete verschuldigd van 130% van de premie die u 
verschuldigd zou zijn bij tijdige aanmelding voor de betreffende zorgpolis gedurende maximaal 5 jaar  
(Art. 96 Zorgverzekeringswet);

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing;

Koop op afstand

Op de Aevitae online aanmelding zijn de wettelijke regels met betrekking tot de koop op afstand van 
toepassing. Dit betekent dat u de Aevitae Zorgverzekering binnen 14 dagen na de datum waarop de 
verzekeringsovereenkomst is aangegaan zonder opgaaf van redenen kunt beëindigen.
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