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U krijgt dit formulier omdat u de waarde van uw pensioen wilt overdragen.  
Wij hebben uw gegevens nodig om die waarde op te vragen bij uw vorige 
 pensioenfonds. Wilt u het formulier helemaal invullen? En vergeet u niet uw 
 handtekening te zetten? Bedankt!

Wij zijn het ontvangend pensioenfonds

naam Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

postbus Postbus 4471

postcode en plaats 6401 CZ Heerlen

(voorlopig) deelnemernummer 

U bent

naam en voorletters   

adres   

postcode en plaats   

geslacht man vrouw  

geboortedatum 

burgerlijke staat getrouwd  ongetrouwd getrouwd geweest

burgerservicenummer 

naam (ex-)partner   

adres   

postcode en plaats   

geslacht man vrouw  

geboortedatum

U wilt de waarde van uw pensioen overdragen
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Uw vorige werkgever is

bedrijfsnaam  

correspondentieadres 

postcode en plaats 

datum waarop u hier stopte met werken

Uw vorige pensioenfonds of pensioenverzekeraar is

naam  

correspondentieadres 

postcode en plaats 

polisnummer / registratienummer 

Uw nieuwe werkgever is

bedrijfsnaam  

correspondentieadres 

postcode en plaats 

aansluitnummer UWV

datum waarop u hier ging werken
 
(wilt u de laatste loonstrook van uw nieuwe werkgever meesturen?)

Ondertekening

U heeft dit formulier helemaal ingevuld. Ook klopt alle informatie. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat wij 

 informatie opvragen en uitwisselen bij uw vorige pensioenfonds. Dat doen we om een berekening te maken van 

het pensioen dat u door de overdracht bij ons krijgt. Daarvoor gebruiken wij uw burgerservicenummer. 

naam 

plaats 

datum

handtekening 

 

Dit formulier kunt u sturen naar: 

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw  

Postbus 4471  

6401 CZ Heerlen Afdrukken Opslaan
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