Anw-pensioen
Registratie werknemer

Voor de werknemer

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Nu heeft De Goudse zo’n 800 medewerkers
en een omzet van ruim 728 miljoen euro.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.

001 5847(jan2014)a

Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.

Anw-pensioen

Registratie werknemer
		 Lever dit formulier ingevuld en ondertekend bij uw werkgever in.

1. Basisgegevens
Werkgever
		Naam
		Contractnummer (In te vullen door de werkgever)
Werknemer
		Naam en voorletters																																		‹ Man			 ‹ Vrouw
		 Straat en huisnummer
		Postcode									© Plaats
		Geboortedatum (d-m-j)																

© Burgerservicenummer

		 Beroep of functie
		Burgerlijke staat			‹ Gehuwd						‹ Samenwonend
									‹ Alleenstaand			‹ Geregistreerd partnerschap
		 Wilt u deelnemen aan het Anw-pensioen?			 ‹ Ja, ik wil deelnemen. Vul vraag 2 in en onderteken het formulier bij 4.
																	‹ Ik neem nu deel, maar wil daarmee stoppen. Vul vraag 3 in en onderteken het formulier bij 4.
																	‹ Nee, ik wil niet deelnemen. Onderteken het formulier bij 4.

2. Aanmelding
		Het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt of de verzekering wordt door De Goudse opgezegd als na de aanmelding blijkt dat één of meer
vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord.
		Op deze aanmelding is het pensioenreglement van toepassing waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer over pensioen
zijn vastgelegd.

‹ Dienstverband per (d-m-j)																			
‹ In het huwelijk getreden per (d-m-j)																
‹ Wettelijk geregistreerd partnerschap per (d-m-j)									
‹ Samenwoning per (d-m-j)																			
		De samenwoning moet blijken uit een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of uit het feit dat beide partners gedurende ten minste een half jaar op hetzelfde adres
zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. In beide gevallen geldt dat er geen sprake mag zijn van een kind/ouder-relatie.

‹ Latere aanmelding, u verklaart dat:
		 – u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever en;
		 – u
 niet eerder wenste deel te nemen aan het Anw-pensioen maar nu, door ondertekening van dit formulier, alsnog wil deelnemen aan deze
regeling. Bij latere aanmelding is het noodzakelijk dat u een ingevulde gezondheidsverklaring meestuurt. Uw werkgever kan deze gezondheidsverklaring aan u
verstrekken of voor u aanvragen.
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3. Afmelding
		Afmelding per (d-m-j) 								
		Reden		‹ Uitdiensttreding
		
					‹ Andere reden, namelijk

4. Ondertekening

		Datum (d-m-j)							
© Plaats														© Handtekening werknemer

		Datum (d-m-j)							
© Plaats														© Handtekening werkgever

																														Handtekening partner
		Datum (d-m-j)							
© Plaats														© (alleen van toepassing bij tussentijds opzeggen)
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