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AANMELDEN BEDRIJF 
 
U gebruikt dit formulier om uw bedrijf bij ons aan te melden. Vul het formulier volledig in en onderteken het.  
Heeft u vragen? Mail ons gerust via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl. Wij helpen u graag! 

 

In te vullen door Pensioenfonds PGB 
Relatienummer  :  
Aansluitdatum :  
Type aansluiting : 
  
 
1. Vul uw bedrijfsgegevens in 

naam bedrijf :  
 
bedrijfsadres : 
postcode/woonplaats : 
telefoonnummer : 
e-mail : 
Kamer van Koophandel nummer: 
loonheffingsnummer bedrijf : 
maakt uw bedrijf deel uit van een concern?   nee   ja, naam concern:  

 
2. Vul uw postadresgegevens in 
 zelfde gegevens als bij vraag 1 
 anders: 

naam :  
correspondentieadres : 
postcode/plaats : 
telefoonnummer : 
e-mail : 

 
3. Vul de gegevens van de contactpersoon in 

naam contactpersoon :    man  vrouw 
functie contactpersoon : 
telefoonnummer : 
e-mail : 
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4. Verzorgt u de salarisadministratie zelf? 
 ja, dat doen we zelf 
 
 nee, dat doet:  

naam organisatie :  
adres :  
postcode/woonplaats :  
naam contactpersoon :  
telefoonnummer :  
e-mailadres : 

     Mag Pensioenfonds PGB bovengenoemde organisatie machtigen om namens u UPA-berichten in te sturen?: 
       ja          nee 

 
5. Vul hier de gegevens in over uw salarisadministratie 

Besteedt u de salarisadministratie uit? Vraag dan deze informatie bij uw administratiekantoor op. 
 Wie is uw softwareleverancier? :  
 Welk salarissoftwarepakket gebruikt u? : 
 Hoe vaak betaalt u de salarissen uit? :  1 keer per maand  1 keer per 4 weken 
 
6. Vul hier de bedrijfsuitoefening van uw bedrijf in 
 Wat voor soort activiteiten heeft uw bedrijf? 

1. 
2.  

  
 Zijn er cao’s of loonregelingen van toepassing op uw bedrijf? :  nee    ja, te weten: 

   : 
 

Is uw bedrijf bij een werkgeversorganisatie aangesloten? :   nee    ja, bij: 
 
7. Vul hier gegevens in over uw werknemers 

Hoeveel werknemers heeft u in dienst? :  In dienst vanaf  : 
Hoe hoog is de totale pensioengrondslag van uw bedrijf? :  
 
Let op: u neemt hier alleen de werknemers in mee die pensioen bij ons gaan opbouwen. U berekent deze op 
jaarbasis. Hoe u de pensioengrondslag berekent vindt u op pensioenfondspgb.nl/premiegegevens.  
Komt u er niet uit? Wij helpen u graag!  

 
8. Vul uw betaalgegevens in 

rekening staat op naam van :  
IBAN-rekeningnummer :  
 
Hoe wilt u de pensioenpremie betalen? 
  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. 
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Aanvullende opmerkingen 
 
 
 
 
Onderteken dit formulier 
Met ondertekening van dit formulier verklaar ik het volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 datum en plaats :  
 naam en functie : 
 
 handtekening werkgever : 

 
U mailt het formulier :  relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl 
Of u stuurt het met de post :  Pensioenfonds PGB, Relatiebeheer, Postbus 2311, 1180 EH  Amstelveen 
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