
 

UITLEG    

 

Via onze voorbeeldbrief kunt u uw zorgverzekering opzeggen. Een kopie daarvan kunt u ook sturen naar het CAK. Voor 

het opzeggen CAK treft u online ook een voorbeeld brief. 

 

U kunt zelf alles wat met GEEL is aangegeven in het voorbeeld hieronder vervangen door uw eigen gegevens.  

Om te voorkomen dat de wederpartij verweer voert dat u een “bestaande lay-out” ( voorbeeld brief ) heeft gebruikt en zij 

deze niet erkennen, treft u links aan in dit document waar u de tekst als onopgemaakt kunt kopiëren en opstellen in een 

eigen unieke brief voor elk van deze partijen. 

 

Let u goed op de datum en wie de huidige directeur is van uw zorgverzekeraar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

Het is mogelijk dat dit bestand u is toegestuurd en niet afkomstig direct van onze website is. 

Download daarom altijd de meeste recente versie direct online. Zo weet u zeker dat deze versie ook up to date is en dat 

er ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    Maak eventueel gebruik van een aangetekende e-mail. U ontvangt een bewijs van ontvangst in uw email box.  Rmail.com 

biedt u de mogelijkheid om 5 gratis aangetekende e-mails te versturen per maand.  

 

VRIJWARING  

Het staat elk mens vrij om elk document van de site DECASSO.NL aan te passen naar eigen wens, belang  en zijn of haar, persoonlijke,   

omstandigheden. U blijft altijd volledig verantwoordelijk voor uw eigen zaak en de correspondentie m.b.t. een zaak. Elk mens heeft een eigen en vrije wil 

met een keuze om advies wel of niet aan te nemen. DECASSO.NL bied alleen vrijblijvende adviezen en is daarom nooit partij in uw eigen zaak. 

DECASSO.NL en al haar vrijwilligers kunnen dus nooit in rechten worden betrokken. 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_van_zorgverzekering.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_van_zorgverzekering.txt
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://rmail.com/nl
https://www.decasso.nl/informatie/


 

VOORBEELD    

 

Naam met de geschonken familienaam Achternaam        
straatnaam + huisnummer             
Postcode / Plaats           
Geboortedatum: 00-00-0000         
Geboorteplaats: Plaats         
 
Naam van de zorgverzekeraar  
T.a.v. naam van de directeur       
Adres 
Postcode & Plaats 
 
DEZE BRIEF IS U AANGETEKEND PER EMAIL & PER POST TOEGEZONDEN ( bepaal zelf uw keuze met aangetekend versturen )  
 

Persoonlijk/vertrouwelijk!! 
                DATUM 
 
Betreft: Opzegging Zorgverzekering met alternatieve overeenkomst onder voorwaarde en wegens mensenhandel. 

 
        
Beste naam Directeur,  Directeur naam zorgverzekering , 
 
In uw hoedanigheid als voorzitter (publiekrechtelijk) en directeur (privaatrechtelijk) van naam zorgverzekering  
bent u eindverantwoordelijke met betrekking tot al hetgeen zich binnen en vanuit naam zorgverzekering 
plaatsvindt. Ik dring u er op aan deze brief geheel en zorgvuldig te lezen teneinde uzelf te informeren over de 
huidige stand van zaken. 
 
Hierbij zeg ik, met terugwerkende kracht, mijn zorgverzekering bij u op en wens ook niet meer benaderd te 
worden door u, aangezien naam zorgverzekering een commercieel bedrijf is heb ik geen enkele 
verantwoording af te leggen bij wie ik mij wel of niet verzeker en met wie ik zaken doe. Wanneer ik niet 
tevreden ben over uw dienstverlening staat het mij vrij om op elk moment en op welke datum dan ook een 
andere keuze te maken. 
 
Ik geef u en naam zorgverzekering geen enkele toestemming om mijn persoonsgegevens te verhandelen aan 
een derde partij, wanneer u mij als onverzekerde opgeeft pleegt u een inbreuk op mijn persoonlijke 
levenssfeer, waarmee u mij als mens verhandelt vanuit een kwetsbare positie met het oogmerk mij uit te 
buiten, waarin u een onrechtmatige daad pleegt waarin ik recht heb op een schadevergoeding. Wanneer u 
zich toch schuldig maakt aan het onrechtmatig verhandelen van mijn persoonsgegevens dan gaat u 
automatisch akkoord met mijn voorwaarde met recht op een dagvergoeding per overtreding, per dag.  
 
naam zorgverzekering probeert nu een stilzwijgende overeenkomst met mij aan te gaan op mijn voorwaarde, 
daar zij onterecht gaat claimen aan mij, zal ik per DATUM een tegen claim doen van € 2.000,00 per dag en per 
verantwoordelijke bestuurder. 
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Alternatieve overeenkomst onder voorwaarde: 
 
Optie 1: 
Ik vernietig het zorgverzekeringscontract vanaf DATUM buitenrechtelijk en ik duld deze persoonlijke 
dienstbaarheid niet zoals beschreven in Art. 1.1 lid b BW. U stopt vanaf DATUM mijn zorgverzekering en sluit 
“mijn dossier” definitief, u verwijdert al mijn persoonsgegevens en stelt mij hiervan onverwijld, doch uiterlijk 
binnen 30 dagen na dagtekening, schriftelijk en in juiste juridisering in kennis.  
 
U draagt er tevens persoonlijk zorg voor, en bent daar ook persoonlijk volledig voor verantwoordelijk en 
aansprakelijk, dat ik in de toekomst op geen enkele wijze meer iets van doen krijg inzake een zorgverzekering 
van naam zorgverzekering zolang ik daar niet expliciet schriftelijk met naam en handtekening om heb 
gevraagd. U voorkomt hiermee de gang naar de strafrechter en ook voorkomt u civielrechtelijke schadeclaims. 
 
Ik stuur u hierbij mijn Verklaring dat ik leef. Daar ik ook geen onderdeel en/of lid ben van het maritieme 
rechtssysteem, de vrijmetselaarspraktijken en/of politieke & particuliere verenigingen en particuliere private 
corporaties Derden, waar uw bedrijf wel onder valt, schendt u mijn mensenrechten. Op basis van uw 
professionele INSEAD kwalificaties, uw INSEAD (gerelateerde) opleiding(en), acht ik het in de rede 
aannemelijk, dat aan u voldoende informatie is verstrekt met mijn Verklaring dat ik leef.  
 
Optie 2: 
Ik geef u en naam zorgverzekering geen enkele toestemming om mijn persoonsgegevens te verhandelen aan 
het CAK en SVB als onverzekerde. Inmiddels heeft u toch zonder mijn toestemming mijn persoonsgegevens 
verhandeld aan het CAK en SVB en bent u als aansprakelijke in deze, zelf met eigen vermogen, 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de maandelijkse betalingen aan het CAK die voor mij wordt afgesloten. 
Ook bent u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de tijdige betalingen van deze 
bestuursrechtelijke premie. U en naam zorgverzekering, onder uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, 
gaan bij het verhandelen van mijn persoonsgegevens aan het CAK en SVB akkoord met een vergoeding van 
€ 250,- netto per dag, per overtreding incl. (im)materiële schadevergoeding aan mijn persoon. U gaat impliciet 
akkoord met de overeenkomst in bovenstaand voorstel. 
 
Optie 3: 
Indien u geenszins van wil bent/blijkt te zijn de voorwaarden van de alternatieve verbintenis/overeenkomst na 
te komen (optie 1) of te beëindigen (optie 2) zal ik overgaan tot aangifte van de strafbare feiten, onder uw 
verantwoordelijkheid gepleegd, met het uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging. Tevens lijd ik dan schade 
door mijn ongewilde en onrechtmatige inschrijving bij het CAK en SVB met alle gevolgen van dien en zal ik een 
schadevergoeding eisen van € 500,- euro netto per dag voor elke dag dat mijn persoonsgegevens niet volledig 
zijn verwijderd en “mijn dossier” en zorgverzekering vanaf DATUM niet is gesloten. U heeft geen jurisdictie 
over mij zonder mijn welbevinden. De claim stopt op de dag dat ik van u een juist gejuridiseerd schrijven heb 
ontvangen waaruit onomstotelijk en ondubbelzinnig blijkt dat het dossier over mijn natuurlijk persoon, is 
gesloten en mijn persoonsgegevens geheel zijn verwijderd. Het openstaande bedrag tot aan de dag van 
uitschrijving, verwijdering van mijn persoonsgegevens en het sluiten van “mijn dossier” dient dan nog wel 
betaald te worden vanuit deze verbintenis waarmee u akkoord bent gegaan. 
 
Resumé: 
 
Mocht u mij geen reactie geven binnen de gestelde termijn van 30 dagen en/of u mijn dossier niet sluit en/of 
u mij verder benaderd als onverzekerde en/of overdraagt aan het CAK en SVB  dan gaat u akkoord met optie 3 
van de alternatieve verbintenis volgens mijn voorwaarden als levend mens.  

 



 

 
 
Bij geen consensus op de voorwaarde in deze overeenkomst: 
 

Aangifte bij het internationale gerechtshof voor de Rechten van de Mens met het uitdrukkelijk verzoek tot 
strafvervolging. 

 
U draagt er persoonlijk zorg voor dat mijn persoonsgegevens binnen 30 dagen na dagtekening uit het 
systeem van naam zorgverzekering, verwijderd zijn conform de wet AVG en stelt mij daarvan onverwijld 
schriftelijk in kennis in juiste juridisering tenzij u akkoord gaat met optie 1 van de hierin gestelde 
overeenkomst. 

 
Met het kennisnemen van de inhoud van dit schrijven wordt “weten” ook “geweten” met dien verstande dat 
hetgeen ik in deze brief heb geschreven voor u geen nieuws meer kan zijn daar u inmiddels al voor een 
collectieve zaak op gelijke gronden bent aangeklaagd bij het ICC strafhof wegens het schenden van de 
mensenrechten. 
 
Wanneer ik van u binnen de gestelde termijnen geen inhoudelijke reactie verneem ga ik er vanuit dat u, als 
tussenpersoon, mij als vertegenwoordiger wenst te vertegenwoordigen inzake het afsluiten en onderhouden 
van een zorgverzekering als bedoelt in optie 1 van de overeenkomst. 
 
Het oogmerk van de in deze brief genoemde strafbare feiten zijn zeer aannemelijk geworden wanneer u 
anders handelt dan in deze overeenkomst overeengekomen. 
 
Ik ben bevoegd tot het doen van aangifte en behoud mijzelf ten aller tijden het recht voor op elk door mij 
gewenst moment, aangifte tegen u te doen met het uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging. 
 
Voor uw en mijn rechtsbescherming en voor een goede procesorde eis ik van u dat alle communicatie louter 
schriftelijk verloopt. 
 
Alle rechten en weren voorbehouden. 
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Voornaam met de geschonken familienaam        
 

[ handtekening + vingerafdruk]          

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 
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