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AANMELDEN BEDRIJF GRAFIMEDIA 
 
Met dit formulier meldt u uw bedrijf bij ons aan. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Wij melden uw 
bedrijf alleen aan als u hier op basis van de uitgevoerde activiteiten verplicht toe bent. 
 
Wat doe ik met dit formulier? 
1. Vul het formulier helemaal in.  
2. Zet uw handtekening. 
3. Stuur dit formulier als scan naar : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl 
 Of via de post naar : Pensioenfonds PGB 
    Relatiebeheer 
    Postbus 2311 
    1080 EH  AMSTELVEEN 
 

In te vullen door Pensioenfonds PGB 

Relatienummer  :  

 

1. Dit zijn de gegevens van mijn bedrijf: 

naam bedrijf :  

   

bedrijfsadres :  

postcode/woonplaats :  

telefoonnummer :  

e-mailadres :  

website :  

Kamer van Koophandel nummer : 

loonheffingsnummer bedrijf :  

Maakt uw bedrijf deel uit van een concern?:   nee   ja, naam concern:  

 

2. Mijn postadresgegevens zijn: 

 zelfde gegevens als bij vraag 1 

 anders: 

naam :  

correspondentieadres :  

postcode/plaats :  

telefoonnummer :  

 

3. De gegevens van de contactpersoon zijn: 

naam contactpersoon : 

functie contactpersoon :  

telefoonnummer :  

e-mailadres :  
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Prof. E.M. Meijerslaan 2 - 1183 AV Amstelveen  

Postbus 2311 - 1180 EH Amstelveen  
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4. Mijn bedrijf heeft de volgende activiteiten: 

 Grafisch bedrijf  

Tot het grafisch bedrijf behoren ondernemingen die zich toeleggen op hoogdruk, diepdruk, vlakdruk, ongeacht het te 

bedrukken materiaal 

 Hoogdruk  

 Diepdruk 

 Vlakdruk  

  

 (Grafisch) Voorbereidings- cq. Prepressbedrijf 

Tot het (grafisch) Voorbereidings- cq. Prepressbedrijf worden gerekend die ondernemingen, die geheel of in  overwegende 

mate voorbereidende werkzaamheden verrichten ten behoeve van drukprocessen in grafische, zeefdruk- en signbedrijven. 

Deze producten worden ‘drukklaar’ (voorzien van grafische parameters) aangeleverd. 

 DTP (of voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van drukprocessen) 

 Prepress (of voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van drukprocessen)  

 Vervaardiging van beelddragers en/of drukvormen (zetmateriaal, stypen, stempels) 

 Afdeling van een uitgeverij met (fotozet-) en/of beeldvervaardigingsapparatuur 

 

 (Grafisch) Nabewerkingsbedrijf 

Tot het (grafisch) Nabewerkingsbedrijf behoren ondernemingen die geheel of in overwegende mate grafische producten 

bewerken tot eindproduct alsmede de daarbij behorende diensten in de productielijn verlenen. 

 Boekbindbedrijf (boekbinderij, brocheerderij, stalenboekenfabricage) 

 Papierwarenbedrijf (verwerking van papier voor schriften, notitieblokjes, omslagen) 

 Enveloppenbedrijf (vervaardiging van enveloppen, gereed maken en samenstellen van dozen post) 

 Vervaardiging van ordners, boekomslagen, onderleggers, mappen en notitieblokjes 

 Ten behoeve van een grafisch product snijden, vouwen, plakken, rillen, frasen etc.  

 

 Zeefdrukbedrijf 

Tot het Zeefdrukbedrijf behoren ondernemingen die de zeefdruktechniek, eventueel gecombineerd met activiteiten zoals 

tampondrukken, digitaal plotten, digitaal graveren en printtechnieken die digitaal worden aangestuurd, toepassen, 

ongeacht het te bedrukken substraat. (Hiertoe behoren ook flockprinten, snijplotten, snijflocken, snijplasticol e.d.) 

 

 Signbedrijf 

Signbedrijven zijn bedrijven die zich bezighouden met het (laten) realiseren van signproducten. Deze bedrijven geven met  

hun materiaal- en constructiekennis op vakkundige wijze invulling aan de realisatie van signproducten en de daarbij 

noodzakelijke voorlichting.  

 Vervaardiging van binnen- en/of buitenreclame 

 Huisstijluitingen en/of banners en/of vlaggen 

 Producten voor markering, codering, bewegwijzering, aanduidingen e.d. 

 Het geven van voorlichting voor de realisatie van deze producten 

 

 Dagbladbedrijf 

Tot het dagbladbedrijf behoren ondernemingen , die zich toeleggen op het samenstellen en/of produceren en/of expediëren 

van dagbladen, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten. 

 

 Reprografisch bedrijf (het maken van afdrukken of kopieën van originelen) 

Tot het reprografisch bedrijf worden geregend die ondernemingen of delen van ondernemingen (natuurlijk en  

rechtspersonen) die diensten verrichten op het gebied van reprografie. Onder reprografie wordt verstaan het maken van 

afdrukken of kopieën van originelen.  
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 Digitaal printbedrijf 

Tot het digitaal printbedrijf worden gerekend die ondernemingen die in bedrijfsmatige zin en ten behoeve van derden een 

van de printtechnieken die digitaal worden aangestuurd toepassen, ongeacht het te bedrukken substraat met uitzondering 

van fotochemisch papier. Definitie printtechnieken die digitaal worden aangestuurd: etc. 

 Elektrofotografisch/elektrostatisch/magnetografisch of thermografisch printen 

 Inkjet printen (drop on demand, continuous en spray/airbrush) 

 Thermal transfer printen 

 Laser fotografisch printen 

 

 Overige grafische activiteiten 

 Dienstverlening aan grafimedia-ondernemingen (bijv. typebureaus, computer-service) 

 Etikettenvervaardiging 

 

 Stencildrukbedrijf 

Tot het stencildrukbedrijf behoren de ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, waarin door middel van 

stencildrukmachines stencilwerk wordt vervaardigd voor derden. 

 

 Geen van bovenstaande.  

Mijn bedrijf heeft de volgende activiteiten: (dit kan er toe leiden dat u onder een andere sector valt) 

 

 

 

 

(Ga verder met vraag 5) 

 
5. Heeft u werknemers in dienst? 

  Ja 

Eerste werknemer(s) in dienst vanaf :  

Aantal werknemers  :  

  Nee, ik heb geen werknemers in dienst 

  Mijn werknemers staan op de loonlijst van een ander bedrijf binnen het concern 

 De naam van het bedrijf is  :         

 
6. Is er een cao van toepassing op uw bedrijf? 

 Zo ja, welke? :  

 Nee, er is geen cao van toepassing op mijn bedrijf  

 

7. Bent u aangesloten bij een werkgeversorganisatie? 

  Ja, namelijk bij : 

sinds : 

  Nee, mijn bedrijf is niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten 

 

8. Heeft u al een pensioenregeling voor uw werknemers? 

  Ja, ik heb een pensioenregeling bij :  

  Nee, ik heb geen pensioenregeling voor mijn werknemers. 

 

9. Bent u geïnteresseerd in vrijwillige aansluiting als u niet verplicht bent om uw bedrijf aan te sluiten?  

  Ja, daar word ik graag over geïnformeerd 

  Nee, daar heb ik geen interesse in 
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10. Ik doe mijn loonadministratie:  

  zelf 

  niet zelf, dat doet:  

Naam administratiekantoor :  

Adres :  

Postcode en plaats :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres :  

Telefoonnummer  :  

Wilt u uw loonadministrateur machtigen om loongegevens aan te leveren via Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 
en geeft u ons toestemming om de machtiging te verwerken op het werkgeversportaal? 

          ja  nee 

 

11. Dit zijn de gegevens van mijn salarisadministratie 

Besteedt u de salarisadministratie uit? Vraag dan deze informatie bij uw administratiekantoor op. 

Mijn softwareleverancier :  

Naam salarissoftwarepakket :  

Ik betaal de salarissen 1 keer per :  maand  4 weken 

 

12. Mijn betaalgegevens zijn: 

IBAN-rekeningnummer  :  

Op naam van  :  

 Ik geef Pensioenfonds PGB toestemming om de notabedragen automatisch af te schrijven. 

 Ik maak de bedragen zelf naar Pensioenfonds PGB over. De kosten daarvoor zijn € 2,50 per overschrijving. 

 

13. Ik heb nog aanvullende vragen/opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Ik bevestig mijn antwoorden met mijn handtekening: 

 

 datum en plaats :  

 naam en functie : 

 

 handtekening werkgever : 
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