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Overig
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Specifieke wensen en/of opmerkingen

Depotbeheer locatie zorginstelling (alleen invullen indien van toepassing)
Nummer sticker op grijze box
Datum instructie
Contactpersoon wanneer verzekerde niet thuis kan zijn voor levering en instructie (1. Zie onder)
Naam
Relatie tot verzekerde
Telefoonnummer
* Uiterste leverdatum gebruik thuis
* Handtekening aanvrager
Dit formulier a.u.b. volledig invullen en faxen naar 0570-858451
1.

Westfalen Medical streeft ernaar om de instructie aan de verzekerde te geven. Wanneer dit niet mogelijk is door
de gewenste levertijd geeft u toestemming na het invullen van deze gegevens om de instructie aan de
contactpersoon te geven.
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