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AANMELDEN BEDRIJF REISBRANCHE 
 
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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4. Mijn bedrijf heeft de volgende activiteiten: 

 

 Ik ben een (online) reisorganisator  :  % 

 Overige activiteiten :  %, soort activiteit :  

    %, soort activiteit :  

 

  (online) reisorganisator: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet van tevoren 
georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederland ten behoeve van al 
dan niet uit Nederland afkomstige reizigers c.q. ten behoeve van niet in Nederland gevestigde 
reisondernemingen bemiddelt 1 bij de uitvoering van reizen of onderdelen daarvan. 

 
 1. Bemiddelen: Bemiddeling houdt in dat de opdrachtnemer zich tegenover zijn opdrachtgever verbindt om  

    tegen beloning als tussenpersoon te werken ten behoeve van de totstandkoming van één of meerdere  

    overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. 

 

 Ik ben een (online) reisagent  :  % 

 Overige activiteiten :  %, soort activiteit :  

    %, soort activiteit :  

 

  (online) reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt 2 bij het tot stand komen van 
overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen 
overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen. 

 
 2. Bemiddelen: Bemiddeling houdt in dat de opdrachtnemer zich tegenover zijn opdrachtgever verbindt om  

    tegen beloning als tussenpersoon te werken ten behoeve van de totstandkoming van één of meerdere  

    overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. 

 

 Ik heb een bedrijf in touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen, spoorwegmaatschappijen. 

 

 Anders, namelijk in :  

 

 

 

 
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 
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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 

 

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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