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Mevrouw C. Farre lopez
Eerste Helmersstraat 275-3
1054 DZ AMSTERDAM

Goes, 26 september 2017

Geachte mevrouw Farre lopez,
Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Wij ontvingen uw aanmelding voor kraamzorg. Bedankt daarvoor.
Uw kraamcentrum
De Baker Kraamverzorging regelt uw kraamzorg. U kunt hen via 0206314510 bereiken met uw vragen over
kraamzorg. Rond de achtste maand van uw zwangerschap neemt één van hun medewerkers contact met u
op om alles door te spreken. Voor assistentie bij de bevalling zijn zij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Kraampakket
Rond uw zevende zwangerschapsmaand wordt het kraampakket bij u thuisbezorgd. Hierin zitten
hulpmiddelen voor een thuisbevalling en de kraamperiode. Uiteraard zit er ook een leuke attentie in voor u
en uw baby.
Uw gegevens
Wilt u controleren of onderstaande gegevens kloppen? Als er iets niet klopt, of als er iets verandert
(bijvoorbeeld door een verhuizing, wijziging kraamcentrum of onderbreking van uw zwangerschap), wilt u dit
dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven?
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mevrouw C. Farre lopez
Eerste Helmersstraat 275-3
1054 DZ AMSTERDAM
14 december 1986
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49
20 januari 2018
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2
2
1
0034601441284
coloma.farre@gmail.com

Delta Lloyd Zorgverzekering NV te Tilburg KvK 27118912
Deze NV behoort tot de CZ groep te Tilburg

840.004.004.001.1227

Naam verzekerde
Adresgegevens verzekerde

Datum
: 26 september 2017
Relatienummer : 8007701489

Het definitief aantal uren kraamzorg, bepaalt het kraamcentrum na de bevalling in overleg met de
verloskundige.
Eigen bijdrage
Het is mogelijk dat u nog een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van uw verzekering. De hoogte van
deze eigen bijdrage vindt u in uw verzekeringsvoorwaarden.
Inschrijving zorgverzekering
Als uw baby straks geboren is, vergeet hem of haar dan niet binnen vier maanden in te schrijven op uw
zorgverzekering bij Delta Lloyd. Dat gaat gemakkelijk via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Of u belt met
onze klantenservice via (026) 353 53 53. Als u niet in Nederland woont, adviseren wij u hierover contact
met ons op te nemen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Medische beoordelingen, groep
Geboortezorgadvies, telefoonnummer (013) 593 82 25 of via e-mail geboortezorgadvies@zorg-deltalloyd.nl.
Wij helpen u graag.
Wij wensen u een fijne zwangerschap toe.
Met vriendelijke groeten,

J. Buteijn
manager Medische beoordelingen

