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gegevens werkgever
naam werkgever

_______________________________________________________________

werkgeversnummer

_______________________________________________________________

adres

_______________________________________________________________

postcode en plaats

_______________________________________________________________

telefoon overdag

______________________________ mobiel ___________________________

gegevens werknemer
naam
geslacht
geboortedatum

_______________________________________________________________
○

man

○ vrouw

__ __ - __ __ - __ __ __ __

adres

_______________________________________________________________

postcode en woonplaats

____________________ woonplaats _________________________________

bsn

_______________________________________________________________

welke mutatie wilt u doorgeven?
mutatie betreft

○
○
○

nieuwe medewerker
medewerker opnieuw in dienst
wijziging parttime percentage

indien ‘nieuwe medewerker’:
wat is de datum van indiensttreding?

__ __ - __ __ - __ __ __ __

indien ‘medewerker (opnieuw) in
dienst’: wat is de datum van
indiensttreding?

__ __ - __ __ - __ __ __ __

indien ‘medewerker uit dienst’:
wat is de datum van uitdiensttreding?

__ __ - __ __ - __ __ __ __

wat is de reden van uitdiensttreding?

○
○

overlijden
ontslag

○ medewerker uit dienst
○ periode naverrekening
○ anders, nl ____________________

○ pensionering
○ 2 jaar ziekte
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indien ‘naamswijziging’:
wat is de nieuwe naam?

indien ‘adreswijziging’:
wat is het nieuwe adres?

indien ‘wijziging parttime percentage’:
wat is het nieuwe percentage?

________________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

________ % met ingang van __ __ - __ __ - __ __ __ __

indien ‘periode naverrekening’:
wat is de nieuwe periode?

________________________________________________________________

indien ‘anders’: wat is de overige reden?

________________________________________________________________

mutatie pensioenregeling(en)
werknemer wordt AANgemeld óf
AFgemeld voor de volgende
(pensioen)regeling(en):

soort pensioenregeling

○

aangemeld

○ afgemeld

○
○
○

1.
2.
3.

basispensioenregeling
aanvullende pensioenregeling (middelloon)
aanvullende pensioenregeling (middelloon-plus)

○
○
○

1.
2.
3.

bruto (fulltime) jaarinkomen: € _____________________________
bruto (fulltime) jaarinkomen: € _____________________________ *
bruto (fulltime) jaarinkomen: € _____________________________ *

* alleen van toepassing indien er een uitvoeringsovereenkomst is afgesloten tussen
werkgever en Bpf AVH.

ondertekening
datum

__ __ - __ __ - __ __ __ __

handtekening
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