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Pensioenfonds Vervoer
Antwoordnummer 800
9700 WB Groningen

Prepensioen aanvragen
Met dit formulier vraagt u uw prepensioen aan. Vraag uw prepensioen aan
minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden voordat u het in wilt laten gaan.
Wilt u ook uw gewone pensioen laten ingaan? Vul dan het formulier
‘Pensioen in laten gaan vóór u AOW krijgt’ in. U kunt met dat formulier ook
uw prepensioen laten ingaan.
Stuur dit formulier naar Pensioenfonds Vervoer (geen postzegel nodig).
U kunt het formulier ook scannen en e-mailen naar pensioen@pfvervoer.nl.
Heeft u vragen? Bel dan met 0900 – 1964.

Uw gegevens
Naam
Pensioennummer
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Start prepensioen
Vanaf welke maand wilt u
prepensioen ontvangen?

Maand / jaar: ____________________________________________________
Minimaal 1 maand, maximaal 6 maanden na nu.
Uw prepensioen gaat in op de eerste dag van de maand die u opgeeft.

Einde prepensioen
Tot wanneer wilt u
prepensioen ontvangen?

 tot ik 65 jaar word

 tot ik AOW ontvang

Volledig of gedeeltelijk prepensioen?
Wilt u uw prepensioen
volledig of gedeeltelijk
laten ingaan?
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 Ik wil mijn prepensioen volledig laten ingaan
 Ik wil mijn prepensioen gedeeltelijk laten ingaan. Neem contact met mij op
via het telefoonnummer of e-mail adres dat ik hierboven heb ingevuld om de
mogelijkheden te bespreken.
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Wilt u dat wij
loonheffingskorting
toepassen op uw
prepensioen?

Ontvangt u een WAO- of
WIA uitkering?

Loonheffingskorting
 Ja
 Nee
Heeft u vragen over de loonheffingskorting? Bel dan 0900-1964.

WAO- of WIA-uitkering
 Nee
 Ja, vanaf:
Is het antwoord ‘ja’? Stuur dan een kopie van de specificatie van de laatste
uitkering en de eerste ziektedag mee.
Uw rekeningnummer

Op welk rekeningnummer
wilt u uw prepensioen
ontvangen?

 Op een IBAN nummer (graag duidelijk schrijven):

NL
 Op een rekeningnummer in het buitenland dat géén IBAN nummer is.
Stuur het formulier ‘rekeningnummer in het buitenland’ mee. U vindt dit
formulier op www.pfvervoer.nl bij downloads. Of bel: +31 50 582 98 88.
Ondertekening

Handtekening

Datum en plaats
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