
Toestemmingsformulier persoonlijke overzicht 
U wordt geholpen bij het invullen van vragenlijsten voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. Per e-mail kunt u uw 
persoonlijke overzicht ontvangen met de samenvatting van uw situatie.  

Als u geen e-mailadres heeft, kunnen we het persoonlijke overzicht per e-mail versturen naar degene die u helpt bij 
het invullen. Met ondertekening van dit formulier geeft u hiervoor toestemming. 

 Ik wil mijn persoonlijke overzicht ontvangen op het e-mailadres van degene die mij helpt bij het invullen.
Mijn persoonlijke overzicht kan gestuurd worden naar e-mailadres:  ___________________________

Ondergetekende verklaart toestemming te geven voor versturen van het persoonlijke overzicht naar bovenstaand 
e-mailadres en tekent ter akkoord.

Naam  deelnemer            _________________________________ 

Telefoonnummer*     ________________________________ 

Postcode (4 cijfers)         ________________________________ 

Datum    _______________________________________ 

Handtekening   _______________________________________ 

* Uw telefoonnummer is nodig om steekproefsgewijs te controleren of u daadwerkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw 
telefoonnummer sturen wij uw persoonlijke overzicht niet naar degene die u helpt bij het invullen.

U kunt dit formulier per post sturen naar: 
NPCF, t.a.v. functioneelbeheer Mijnkwaliteitvanleven.nl 
Antwoordnummer 4139 
3500 VB Utrecht 

Een postzegel is niet nodig. 

Intrekkingsformulier persoonlijke overzicht 

U wordt geholpen bij het invullen van vragenlijsten voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. Per e-mail kunt u uw 
persoonlijke overzicht ontvangen met de samenvatting van uw situatie. 

Als u geen e-mailadres heeft, kan uw persoonlijke overzicht per e-mail verstuurd worden naar degene die u helpt bij 
het invullen. In eerder stadium heeft u hiervoor toestemming gegeven. Met ondertekening van dit formulier trekt u 
uw toestemming in. 

 Ik wil mijn toestemming intrekken.
Mijn persoonlijke overzicht mag niet langer gestuurd worden naar e-mailadres: _________________________

Ondergetekende verklaart de toestemming in te trekken voor het versturen van het persoonlijke overzicht naar 
bovenstaand e-mailadres en tekent ter akkoord. 

Naam  deelnemer            ________________________________ 

Telefoonnummer*     ________________________________ 

Postcode (4 cijfers)         ________________________________ 

Datum    _______________________________________ 

Handtekening   _______________________________________ 

* Uw telefoonnummer is nodig om steekproefsgewijs te controleren of u daadwerkelijk uw toestemming intrekt.

U kunt dit formulier per post sturen naar: 
NPCF, t.a.v. functioneelbeheer Mijnkwaliteitvanleven.nl 
Antwoordnummer 4139 
3500 VB Utrecht 

Een postzegel is niet nodig. 


