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Pensioenfonds Vervoer
Antwoordnummer 800
9700 WB Groningen

Een berekening laten maken
Met dit formulier vraagt u een berekening van uw pensioen aan. Als u de berekening
minder dan een jaar laat maken voor u uw pensioen in wilt laten gaan, dan zijn de
bedragen vrij nauwkeurig. Langer dan een jaar vooruit kunnen de bedragen nog
enigszins veranderen.
De bedragen berekenen we op basis van wat wij op dit moment van u weten.
Veranderingen in uw privé- of werk kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw
pensioen. Ook is het mogelijk dat uw werkgever nog wijzigingen doorgeeft in uw salaris
of het aantal uren dat u werkt. Ook dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.
U kunt altijd een afspraak maken met een consulent om de berekening door te spreken.
Stuur dit formulier naar Pensioenfonds Vervoer (geen postzegel nodig).
U kunt het ook scannen en e-mailen naar pensioen@pfvervoer.nl.

Uw gegevens
Naam
Pensioennummer
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

Eerst deeltijdpensioen of direct volledig met pensioen
Wilt u direct een volledig
pensioen ontvangen of eerst
een deel?
Als u eerst een deel ontvangt,
bepaalt u zelf (later) wanneer
u het volledige pensioen
ontvangt.

 direct een volledig pensioen ontvangen
 80% van mijn pensioen ontvangen
 60% van mijn pensioen ontvangen
 40% van mijn pensioen ontvangen
 20% van mijn pensioen ontvangen
Maand vanaf wanneer u uw pensioen wilt ontvangen

Vanaf welke maand wilt u het
pensioen ontvangen?

Maand / jaar:
.

Alleen invullen als u een prepensioen heeft (dus bezwaar heeft gemaakt)
Tot wanneer wilt u uw
prepensioen ontvangen?
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tot ik 65 jaar word
tot ik AOW ontvang
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Periode tot u AOW ontvangt wel of niet overbruggen
Wilt u de periode tot u AOW
ontvangt overbruggen? Uw
pensioen wordt daarna lager.




Nee
Ja, ik wil tot ik AOW ontvang per maand €

De periode tot u AOW ontvangt wel of niet overbruggen

extra ontvangen.

U kunt maximaal € 1.818,- bruto per maand extra ontvangen (2021)

Een hoog-laag pensioen
Wilt u eerst 5 of 10 jaar een
hoog pensioen en daarna een
laag pensioen?





Nee
Ja, ik wil eerst 5 jaar een hoog pensioen, daarna een laag pensioen
Ja, ik wil eerst 10 jaar een hoog pensioen, daarna een laag pensioen

Aanmelden partner (alleen van toepassing als u samenwoont of getrouwd
bent in het buitenland)
Heeft u een
samenlevingsovereenkomst
of bent u in het buitenland
getrouwd en wilt u dat u
partner recht krijgt op een
partnerpensioen?




Nee
Ja

Als uw antwoord ‘ja’ is vragen we u bij het aanvragen van uw pensioen een aantal
documenten mee te sturen. Dat hoeft nu nog niet.

Partnerpensioen omzetten in extra pensioen of andersom
Wilt u pensioen omzetten?



Ik heb geen partner
(we zetten het partnerpensioen automatisch om in extra pensioen voor uzelf)




Nee, ik wil het pensioen voor mijn partner houden zoals het nu is
Ja, ik wil het hele partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor mijzelf
NB: Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee.



Ja, ik wil €………………………………. van het partnerpensioen (bruto per maand)
omzetten in extra pensioen voor mijzelf
NB: Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee.



Ja, ik wil €…………………………………. van mijn pensioen (bruto per maand) omzetten in
extra pensioen voor mijn partner als ik kom te overlijden. Mijn pensioen wordt
daardoor lager.

Loonheffingskorting
Wilt u dat wij
loonheffingskorting
toepassen op uw pensioen?

 Nee
 Ja
.
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Nu nog niet, maar wel vanaf het moment dat ik AOW ontvang
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