Vragenformulier verplichte aansluiting
Gegevens onderneming
Loonheffingsnummer
Naam bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
E-mailadres
Mobiel nummer

Welk rekeningnummer wilt u gebruiken om de premies te betalen en mogelijk geld terug te
ontvangen?

Is uw onderneming bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
Ja

Wat is het KvK-nummer?

Nee

Wat is de reden hiervoor

Wat is de ondernemingsvorm?
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Bedrijfsactiviteiten
1.

Oefent uw onderneming het bedrijf uit van de vervaardiging, assemblage, import of groothandel van
artikelen1 van hout of kunststof, dan wel hetgeen binnen het kader van deze ondernemingen ter
vervanging van deze grondstof dient?
		
ja
nee
Zo ja, welke producten vervaardigt, assembleert, importeert of verhandelt u?

1.

2.

Hieronder wordt begrepen:
1. huishoudelijke artikelen (met uitzondering van groothandel);
2. speelgoederen; waaronder educatieve materialen;
3. sportartikelen;
4. gereedschappen en onderdelen daarvan;
5. technische artikelen ten behoeve van industrie, ambacht, bedrijf, beroep en instellingen;
6. gebogen en gedraaide, gekartelde, geperste, gelijmde en geverfde producten;
7. looprekken, kinderstoelen, lectuurbakken;
8. naaidozen, etagères, thermometers, barometers, borstelhangers, eenvoudige boekenplanken, etensdragers,
dienbladen, souvenirartikelen, sigarenkisten, sierdozen en andere houten kleinverpakkingen;
9. lucifers en potloden;
10. decoratieve producten voor de particuliere tuin;
11. fineer;
12. andere producten van hout of hetgeen ter vervanging daarvan dient, met uitzondering van:
a. meubelen en onderdelen daarvan;
b. producten voor de bouwnijverheid (timmerwerk);
c. triplex en meubelplaat;
d. parket- en hardhoutvloeren;
e. houtvezelplaten;
f. producten van de ondernemingen die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststofen Rubberindustrie.

Oefent uw onderneming het bedrijf uit van de vervaardiging, het herstellen, assemblage, import of
groothandel van emballage en pallets van hout of van kunststof, dan wel van hetgeen binnen het
kader van deze ondernemingen tot vervanging van hout of kunststof als grondstof dient?		
		
		
ja
nee
Zo ja, welke producten vervaardigt, assembleert, importeert of verhandelt u?

3.

Oefent uw onderneming hoofdzakelijk het bedrijf uit van de grafkistenindustrie?

4.

Oefent uw onderneming en/of afdelingen van uw onderneming het bedrijf uit van de vervaardiging, het
herstellen, assemblage, import of groothandel van houten draag- en/of sierklompen en/of van
houten sandalen?

ja

ja
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nee

nee

5.

Oefent uw onderneming het bedrijf uit van de vervaardiging, assemblage, groothandel of import
van borstels, kwasten, borstelvezels en borstelhaar van de borstel- en kwastenindustrie en/of
-assemblage en het borstelvezel- en haarbereidingsbedrijf?
ja

nee

Zo ja, welke producten vervaardigt, assembleert, importeert of verhandelt u?

6.

Oefent uw onderneming het bedrijf uit van het vervaardigen en/of assembleren van geheel of gedeeltelijk houten vaten, kuipwerk en/of bakken – niet dienende voor verpakking – en aanverwante
technische houtwaren, ook als deze artikelen binnen het kader van deze ondernemingen van een andere
grondstof dan van hout vervaardigd zijn?
		
Zo ja, welke producten vervaardigt, assembleert, importeert of verhandelt u?

7.

ja

nee

Houdt uw onderneming
a. zich geheel of in hoofdzaak bezig met het bouwen, afbouwen, aftimmeren, tuigen, uitrusten en vaarklaar
maken van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden, of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles
voor zover in hout en/of kunststof?
b. zich geheel of in hoofdzaak bezig met het herstellen, onderhouden en verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of
kunststof?
c. zich naast het in hoofdzaak verrichten van dienstverlenende activiteiten in de waterrecreatie bezig met
het herstellen, onderhouden en verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van
onderdelen daarvan of daarvoor?
ja
Zo ja, welke producten vervaardigt, assembleert, importeert of verhandelt u?

8.

Omschrijf de activiteiten van uw onderneming is uw eigen woorden:

9.

Sinds welke datum voert uw onderneming de eerder benoemde activiteiten uit?

10. Per wanneer is de onderneming opgericht?
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nee

11. Indien bovenstaande datums bij vraag 9 en 10 niet gelijk zijn, welke activiteiten zijn er uitgevoerd tussen de
oprichting en de benoemde activiteiten bij vraag 8?

12. Zijn de activiteiten van uw onderneming gewijzigd?		

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, waaruit bestond de wijziging en wanneer is deze geweest?

13. Is uw onderneming lid van een branche vereniging?		
Zo ja, van welke organisatie bent u lid?

14. Is op uw onderneming een cao van toepassing?		
Zo ja, welke cao?

Is op uw onderneming één van de volgende cao’s van toepassing?
a. de algemeen verbindend verklaarde CAO in de Metalektro 2010/2011, besluit d.d. 25 mei 2010, bijvoegsel
Stcrt 2010, nr 8109 en/of de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro
2010/2011, besluit d.d. 25 mei 2010, bijvoegsel Stcrt 2010, nr. 8114;
b. de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2011/2013, besluit d.d. 29 augustus
2011, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 11220.
c. de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Kartonnage‐ en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2011/2012, besluit
d.d. 18 maart 2011, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 3054;
d. een andere algemeen verbindend verklaarde CAO dan de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Houtverwerkende Industrie, besluit d.d. 27 mei 2011, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 7995.
			

Zo ja, welke CAO?
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Ja

Nee

15. Is er voor uw personeel al een pensioen verplicht van toepassing of door u
zelf geregeld?		
Zo ja, is een verplichte regeling van toepassing?		

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, welke regeling?
Wanneer is dit pensioen gestart?

Indien uw onderneming verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds ontvangen wij hiervan graag een
bewijs van aansluiting (een kopie van de aansluitbrief of een kopie van een recente premienota met betaalbewijs).
Indien uw pensioenregeling bij een verzekeraar is ondergebracht vernemen wij graag wat de begin- en
einddatum van de huidige uitvoeringsovereenkomst is:

Gegevens salarisadministratie
Is er sinds de oprichting personeel in dienst geweest?
	   Ja, over de periode van 	  

tot en met

	   Nee, de onderneming verklaart nooit premieplichtig personeel in dienst te hebben gehad.
(let op: de DGA en statutair bestuurder ziet PHJ niet als werknemer)

Loonopgave vindt plaats per

per 4 weken

maand

Uzelf

extern kantoor

Wie is de leverancier van uw salarissoftwarepakket?
Welk salarissoftwarepakket gebruikt u?
Wie stuurt de loongegevens?

Wanneer de loongegevens door een extern administratiekantoor worden ingezonden, vul dan
hier de gegevens in:
Naam kantoor:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:		
Postadres:
Postcode en plaats:
Inzendnummer (indien bekend)
Opmerkingen
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Ondertekening
Naam organisatie*
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon
Postcode en plaats
Telefoonnummer
* indien anders dan werkgever

plaats

datum

handtekening en stempel

Dit formulier kunt u sturen naar:
Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Postbus 4471, 6401 CZ
Heerlen of per mail naar: werkgeversregistratie@azl.eu

6

