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

INFORMATIE OVER UW BEDRIJF IN DE GRAFIMEDIA
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

 drukwerk en/of (digitaal) printwerk
Mijn bedrijf gebruikt de volgende soort drukwerktechnieken

 DTP werkzaamheden/vormgeving
Mijn bedrijf levert de producten drukklaar aan bij de drukker

 ja

 nee

 SIGN activiteiten (bijv. buiten- en binnenreclame, huisstijluitingen, banners, vlaggen, bewegwijzering)
Mijn bedrijf draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de montage van de producten

 ja
 nee
 geen van bovenstaande activiteiten
4. Mijn bedrijf werkt met de volgende machines

 soort machines (merk, type, papierformaat, één- of meerkleurendruk):
 mijn bedrijf gebruikt geen machines
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5. De werkzaamheden van mijn bedrijf vallen onder de sector voor de grafimedia
Toelichting: De sector Grafimedia omvat verscheidene vormen van druktechnieken inclusief voor- en nabewerking.
Daarnaast vind je in de sector Grafimedia boekbind-, papierwaren- en enveloppenbedrijven en bedrijven met
activiteiten in de reprografie en sign.
 ja, dat klopt

 nee, mijn bedrijf valt onder de sector:
6. 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
7. Mijn bedrijf is wel/niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten

 ja, namelijk bij
sinds

:
:

 nee, mijn bedrijf is niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten
8. 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)

:

 nee, ik heb geen werknemers in dienst
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
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mijn handtekening

