Terugsturen naar:
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094
6401 DN Heerlen

Aanvraagformulier
voor een berekening van uw pensioen
TOELICHTING
U hebt pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds PWRI.
Maar hoeveel pensioen ontvangt u straks eigenlijk? Dat hangt af van de keuzes die u maakt. U kunt uw
pensioen bij PWRI namelijk aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Wij kunnen uw pensioen voor u
berekenen. We hebben dan wel enkele gegevens van u nodig. U kunt deze invullen op dit formulier.
Wilt u meerdere berekeningen ontvangen, bijvoorbeeld voor verschillende data?
Vul dit formulier dan nog een keer in maar dan met uw andere keuze.
Let op!
Voor de berekening hebben wij de juiste en meest recente gegevens nodig.
Ontvangen wij verkeerde of onvolledige gegevens? Dan kunnen wij de aanvraag helaas niet verwerken.

GEGEVENS AANVRAGER
Klantnummer			
						
Naam					
						
Eerste voornaam			
						
Straat
en huisnummer		
						
Vestigingsadres

Postcode
en plaats		
						
Geboortedatum			
						
Telefoonnummer		
						
E-mailadres
		
						

Wanneer wilt u stoppen met werken of met pensioen gaan?
1. Wanneer wilt u stoppen met werken of met pensioen gaan?
Ik maak gebruik van RVU en stop met werken op
										
Ik ga met pensioen :
Ik ga met pensioen voordat mijn AOW ingaat
		
		  Ik ga met pensioen op het moment dat mijn AOW ingaat
		  Ik ga met pensioen nadat mijn AOW ingaat
30.0101_21.10

Vul hieronder in op welke datum u met pensioen wilt gaan.
Ik ga met pensioen op
						
1

Aanvraagformulier
voor een berekening van uw pensioen
2. Wilt u dan volledig stoppen met werken?
Ja
 Nee, ik blijf nog
						

0

%* werken

* (20/40/60/80)

U kunt kiezen om eerst méér pensioen en later minder pensioen te ontvangen
3. Wilt u in het begin meer pensioen?
Nee, ik wil steeds hetzelfde pensioen
 Ja, tot het moment waarop mijn AOW ingaat, wil ik meer pensioen en daarna minder
 Ja, vanaf de ingangsdatum van mijn pensioen wil ik de eerste 5 jaar meer pensioen
en daarna minder
 Ja, vanaf de ingangsdatum van mijn pensioen wil ik de eerste 10 jaar meer pensioen
en daarna minder

Naast ouderdomspensioen hebt u ook een partnerpensioen
4. Wilt u partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen?
U krijgt dan meer ouderdomspensioen.
Ja, ik wissel 50% in
Ja, ik wissel 100% in
Nee
5. Wilt u ouderdomspensioen inwisselen voor extra partnerpensioen?
U kiest dan voor meer partnerpensioen. Dat is 70% van het ouderdomspensioen.
Ja
Nee

Gaat u ermee akkoord dat uw werkgever een kopie van de berekening ontvangt?
Ja, mijn werkgever mag een kopie ontvangen van mijn berekening
E-mailadres werkgever
						

(in te vullen door uw werkgever)

Nee, mijn werkgever mag geen kopie ontvangen van mijn berekening

ONDERTEKENING AANVRAGER

Datum
			

Handtekening

Plaats		
			

2

