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

INFORMATIE OVER UW BEDRIJF IN DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE
Met dit formulier geeft u informatie over uw bedrijf aan ons door. Wij hebben deze informatie nodig, omdat wij
willen nagaan of u verplicht bent om zich bij ons aan te sluiten.
Wat doe ik met dit formulier?
1. Vul het formulier helemaal in.
2. Zet uw handtekening op het formulier.
3. Stuur dit formulier als scan naar: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl
Of via de post naar:
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

:

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

3. Dit zijn de productieprocessen binnen mijn bedrijf

4. De werkzaamheden van mijn bedrijf vallen onder de verf- en drukinktindustrie
 Ja, dat klopt.
 Nee, mijn bedrijf valt onder de sector :
5. Mijn bedrijf valt onder een cao
 Ja, mijn bedrijf valt onder deze cao:
 Nee, mijn bedrijf valt niet onder een cao
Vult u de achterkant van het formulier ook in?

0511w18

 man  vrouw

6. Mijn bedrijf is bij een werkgeversorganisatie aangesloten
 Ja, namelijk bij
sinds

:
:

 Nee, mijn bedrijf is niet bij een werkgeversorganisatie aangesloten
7. Ik heb 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.
8. Ik heb een pensioenregeling voor mijn werknemers
 Ja, ik heb een pensioenregeling bij:
 Nee, ik heb geen pensioenregeling voor mijn werknemers.
9. Ik heb nog vragen of opmerkingen
 Ja, namelijk:

 Nee, die heb ik niet.
Ik bevestig mijn antwoorden met mijn handtekening
plaats en datum

mijn handtekening

