Postbus 7855 - 1008 CA Amsterdam - Zwaansvliet 3
Telefoon 020 541 84 18 - www.pensioenfondspgb.nl

INFORMATIE OVER UW BEDRIJF IN DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN
Met dit formulier geeft u gegevens over uw bedrijf aan ons door. Wij bekijken dan of u zich verplicht bij
Pensioenfonds PGB moet aansluiten.
Wat doe ik met dit formulier?
1. Vul het formulier helemaal in.
2. Zet uw handtekening.
3. Stuur dit formulier als scan naar:
Of via de post naar:

relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl
Pensioenfonds PGB
Relatiebeheer
Postbus 7855
1008 CA AMSTERDAM

Dit zijn mijn bedrijfsgegevens
Naam bedrijf

:

Relatienummer

:

1. Dit zijn mijn contactgegevens
naam en voorletters

:

functie

:

telefoonnummer

:

e-mailadres

:

website bedrijf

:

 man  vrouw

2. Dit zijn de activiteiten van mijn bedrijf (benoemen en kort toelichten)

3. Mijn bedrijf verricht de volgende werkzaamheden

 Handel in bloemen/planten/bloemkwekerij- en/of sierteeltproducten
(hieronder wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en uitgangsmateriaal voor deze producten)

 Naast de handel in bovenstaande producten worden er werkzaamheden verricht bestaande uit het sorteren
en/of verpakken en/of bewerken en/of het laden en lossen en vervoeren van de door deze onderneming
verhandelde sierteeltproducten

 Nee, bovenstaande is niet op mijn bedrijf van toepassing. Mijn bedrijf valt onder de sector:
(ga verder naar vraag 6)
4.

Mijn klanten zijn

 Zakelijke afnemers, namelijk voor

:

%

(bedrijfsmatige ge- en/of eindgebruikers c.q. verwerkers, dan wel groot- of kleinhandelaren)

 Particuliere afnemers, namelijk voor :

0509-17

%

5. Mijn bedrijf houdt wel/niet producten die het verkoopt in voorraad aan
 Ja, mijn bedrijf houdt producten in voorraad aan

 Nee, mijn bedrijf houdt geen voorraad aan
6. Ik heb wel/geen werknemers in dienst

 Ja, dit zijn de gegevens van mijn werknemers:
werknemer(s) in dienst vanaf

:

aantal werknemers

:

functies werknemer(s)

:  functiegroep 1 t/m 6

aantal FTE’s

 functiegroep 7 of hoger aantal FTE’s
 Nee, ik heb geen werknemers in dienst.
7. Er is wel/niet een cao van toepassing op mijn bedrijf
 Ja, mijn bedrijf valt onder de cao:
 Nee, er is geen cao van toepassing op mijn bedrijf
8. Mijn bedrijf is wel/niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten
 Ja, namelijk bij
sinds

:
:

 Nee, mijn bedrijf is niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten
9. Ik heb wel/niet een pensioenregeling voor mijn werknemers
 Ja, ik heb een pensioenregeling bij:
 Nee, ik heb geen pensioenregeling voor mijn werknemers.
10. Hieronder is ruimte voor vragen of opmerkingen

Ik bevestig mijn antwoorden met mijn handtekening
plaats en datum

0509-17

mijn handtekening

