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Postbus 97614 • 2509 GA  Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 99
E-mail: servicedesk@koopvaardij.nl

  Aanvraagformulier voor  
  vrijwillige voortzetting pensioenopbouw 

   
  Ondergetekende vraagt hierbij de pensioenopbouw vrijwillig te mogen voortzetten bij Bpf Koopvaardij 
  omdat de verplichte deelneming is gestopt. 
   Ondergetekende betaalt de (gedeeltelijke) pensioenpremie zelf. 

Uw persoonsgegevens Persoonsnummer:

  Voorletters en Achternaam: 

  Geboortedatum:

  Adres:  

  Postcode, woonplaats:

  Land:

  Telefoonnummer: 

  E-mailadres: 
 
  Uw mailadres gebruiken wij alleen om u te informeren over uw pensioen en voor onderzoek door Bpf Koopvaardij.
 
Vanaf welke datum bent  
u gestopt met werken  
binnen de sector?

   Opzegging met wederzijds goedvinden (zonder WW-uitkering)

   Onvrijwillig ontslag

   Verlof namelijk: sabbatsverlof tot en met 

                              ouderschapsverlof tot en met 

                              studieverlof tot en met 

                              levensloopverlof tot en met 

                              geboorteverlof tot en met 

   ja               

   nee

   ja               

   nee

  Stuur een kopie mee van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u een WW-uitkering of een  
  ZW-uitkering krijgt.

   ja               

   nee

  Stuur een kopie mee van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u een faillissementsuitkering krijgt.

Is er sprake van een
afvloeiingsregeling?

Heeft u een  
WW-uitkering of  
een ZW-uitkering?

Reden van beëindiging 
van het dienstverband:

Is uw werkloosheid 
ontstaan uit een  
faillissement?
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   ja               

   nee  (U hoeft de volgende vraag niet te beantwoorden)

   ja   (U kunt geen gebruikmaken van vrijwillige voortzetting pensioenopbouw bij Bedrijfspensioenfonds  voor de Koopvaardij)              

   nee 

   Checklist bijlagen 

   Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat vanaf wanneer u een WW-uitkering krijgt.

   Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode u een ZW-uitkering krijgt.

   Kopie van de beslissingsbrief van UWV waarin staat over welke periode u een faillissements- 

   uitkering krijgt

    

Ondertekening Plaats 

  Datum 

  Handtekening 

   

Wat moet u doen? Stuur dit aanvraagformulier en de eventuele bijlagen ingevuld en ondertekend naar ons terug.

  Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
  Antwoordnummer 91056
  2509 VC Den Haag

  U kunt het ondertekende aanvraagformulier en de eventuele bijlagen ook inscannen en mailen naar:  
  servicedesk@koopvaardij.nl.
  Wilt u er wel voor zorgen dat de scans goed leesbaar zijn?

Heeft u een  
nieuwe werkgever? 

Neemt u deel aan een  
pensioenregeling tijdens 
uw nieuwe baan? 

Kruis aan welke
bijlagen u meestuurt 

G
VV

04
4-

2 
 0

8.
20

mailto:servicedesk%40koopvaardij.nl?subject=

	Persoonsnummer: 
	Naam: 
	emailadres: 
	Telefoonnummer:  
	Adres: 
	Adres 2: 
	Adres 3: 
	Datum pensioenopbouw: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	6: Nee
	7: Nee
	4: Off
	5: Off
	9: Off
	8: Off
	10: Off
	plaats: 
	datum ondertekening: 
	Geboortedatum: 
	Sabbatsverlof: 
	ouderschapsverlof: 
	studieverlof: 
	Levensloopverlof: 
	Geboorteverlof: 


