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DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING VOOR AUTOMATISCH BETALEN 
 
Met dit formulier geeft u ons toestemming voor automatische betaling van de pensioenpremie. Wij gebruiken deze 
premie voor de opbouw van het pensioen van uw werknemers.  
 
 
Wat doe ik met dit formulier? 
1. Vul het formulier helemaal in.  
2. Zet uw handtekening op het formulier. 
3. Stuur dit formulier naar : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl 

Of via de post naar : Pensioenfonds PGB 
  Relatiebeheer 
  Postbus 2311 

  1180 EH Amstelveen 
4. Registreer uw machtigingsgegevens bij uw bank. 
 
 
Kiest u voor automatische incasso? 
Dan schrijven wij elke maand op een vast moment de premie af. Zo betaalt u uw facturen altijd op tijd. En u  voorkomt 
extra administratiekosten à € 2,50 per afschrijving. 
 
Ik geef toestemming om bedragen af te schrijven van mijn rekening  

☐  Ja, ik geef toestemming aan: 
- Pensioenfonds PGB om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank.  
- mijn bank om in opdracht van Pensioenfonds PGB doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven.  

 

☐  Nee, ik maak de bedragen zelf over naar Pensioenfonds PGB. Hiervoor gebruik ik de volgende gegevens:  

 KVK- en BTW-nummer voor het aanmaken van Pensioenfonds PGB als relatie 
Ons KVK-nummer is 41198535. Omdat wij een stichting zijn, zijn wij niet BTW-plichtig. Heeft u toch een BTW-
nummer nodig? Bijvoorbeeld omdat u dit moet invullen in uw administratie? Dan gebruikt u  NL8016.51.025.B01 
 

Dit zijn de kenmerken waaraan ik de afschrijvingen herken 

Naam : Pensioenfonds PGB 
Incassant-id : NL14ZZZ411985350000 

 
 

 

Dit zijn mijn gegevens  

Bedrijfsnaam :  

Relatienummer :   

Vestigingsadres : 

Postcode en woonplaats : 

 

Dit zijn mijn bankgegevens  

IBAN :  

Op naam van : 

 

Ga verder naar de volgende pagina. 
  

         
     

Prof. E.M. Meijerslaan 2 - 1183 AV Amstelveen  
Postbus 2311 - 1180 EH Amstelveen  
www.pensioenfondspgb.nl 

v 
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Ik heb mijn antwoorden naar waarheid ingevuld  

Als ik het niet eens ben met een betaling, kan ik deze betaling laten terugboeken. Dat regel ik via mijn bank. 

Achternaam en voorletters :  

E-mailadres : 

Telefoonnummer : 

 

Plaats en datum Handtekening 
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