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Bestelformulier neutrale niet-reanimerenpenning  
!
Wij adviseren u nadrukkelijk om uw wens betreffende het niet-reanimeren eerst te bespreken met 
uw huisarts en uw naasten. Verder adviseren wij goede voorlichting voorafgaand aan de aankoop 
over de mogelijke gevolgen van het dragen van deze penning. Het is belangrijk dat u uw wens 
bespreekt met de (huis)arts of specialist en dat uw wens in uw medisch dossier wordt vermeld.  
Wij wijzen u erop dat de niet-reanimeren penning alleen door de drager zelf kan worden 
aangevraagd. De niet-reanimeren penning is alleen geldig als de drager wilsbekwaam is.  
 
Voor het maken van uw niet-reanimerenpenning hebben wij een aantal gegevens van u nodig.  
Het is belangrijk dat u het bestelformulier volledig invult, zowel de voor- als achterzijde van het 
formulier. Stuur bij het ingevulde formulier onderstaande gegevens mee:  
 

o Recente pasfoto 
o Kopie van uw identiteitsbewijs: ter controle van uw identiteit. 

(Streep uw BSN-nummer door.) 

Let op: zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen!  

Na ontvangst van dit bestelformulier sturen wij u een bevestiging met daarin uw gegevens en de 
betaalgegevens. Nadat u uw gegevens nogmaals gecontroleerd heeft en de betaling in orde heeft 
gemaakt, sturen wij u de penning binnen vijf werkdagen toe.  

De bevestiging van uw bestelling en de betaalgegevens sturen wij het liefst per e-mail toe. 

Gegevens voor op de niet-reanimerenpenning:  

Voorletters: _________ Naam: _____________________________________ 
Geboortedatum: ____-____-_______  
Pasfoto: Plak deze op binnen het kader of stuur deze los mee met dit formulier.  
Wij sturen uw pasfoto retour bij uw bestelling. 
Handtekening: Plaats uw handtekening binnen het kader.  
Door ondertekening van het formulier geeft u aan dat u de betekenis van de penning overziet. U 
verklaart wilsbekwaam te zijn en aanvaardt de gevolgen die een niet-reanimerenpenning met zich 
kan brengen. 

Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum ondertekening: ____ - ____ - _______ 
 

Pasfoto: 
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Wilt u een penning met of zonder ketting? 

Een niet-reanimeren penning zonder ketting: 
O Zonder ketting       € 32,95 

Een niet-reanimeren penning met ketting: !
O een 60 cm bolletjesketting    € 35,95 
O een 75 cm bolletjesketting    € 36,95 
O een verzilverde ketting (60cm)    € 47,95!

Hoe wilt u de penning ontvangen? !

O Brievenbuspost    € 2,95 !
O Traceerbare zending   € 4,95!
Bij een traceerbare zending is uw bestelling online te volgen met een track- & tracecode.!
U ontvangt de track- & tracegegevens per e-mail wanneer de bestelling aangeboden wordt voor verzending.  

Hoe wilt u betalen? !

O Bankoverschrijving  U ontvangt een betaalkenmerk en doet zelf de overschrijving. !
O iDeal/Creditcard   U ontvangt via e-mail een betaallink bij de bevestiging.  

Adresgegevens voor verzending:  

O Dhr. O Mevr. Voorletters: _________ Naam: _________________________________ 

Straat: _________________________________ Huisnummer: ____ Toevoeging: _______ 

Postcode: __________ Woonplaats: __________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________ E-mailadres *: ____________________________  

Opmerkingenveld*: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* optioneel 


