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Aanmeldingsformulier partner
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Belangrijk als u uw partner aanmeldt:
 uw partner is niet uw vader, moeder, zoon of dochter;
 u en uw partner zijn ongehuwd en staan een half jaar of langer op hetzelfde adres bij 
 de gemeente ingeschreven;
 het samenlevingscontract is gemaakt vóórdat u met pensioen gaat;
 u stuurt een kopie op van uw samenlevingscontract dat door een notaris is vastgesteld.
 
Bouwt uw partner ook pensioen op bij het PWRI? 
En wil hij of zij u ook aanmelden voor partnerpensioen als hij/zij komt te overlijden?
Dan hebben wij ook de handtekening van uw partner nodig.

Naam                         man    vrouw

Voorletters

Geboortedatum Burgerservicenummer

Klantnummer

Adres

Postcode Plaats

Land

Telefoon werk   Telefoon privé

E-mailadres

Naam                         man    vrouw

Voorletters

Geboortedatum Burgerservicenummer

Klantnummer
Bouwt uw partner ook pensioen op bij het PWRI? Vul dan hier zijn/haar klantnummer in.

Ook de andere pagina invullen a.u.b.

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS

2 GEGEVENS PARTNER
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3 SAMENLEVINGSCONTRACT

Hebt u een samenlevingscontract? ja nee

Het moet wel een samenlevingscontract zijn (geen testament) dat door een notaris is opgemaakt. 
Hierin moet duidelijk zijn aangegeven dat u in elkaars levensonderhoud voorziet. Let op dat in het 
contract een handtekening van uw notaris staat. Stuur een kopie van dit contract met dit formulier 
mee. Anders kunnen wij uw partner niet aanmelden.

Zijn u en uw partner allebei ongehuwd en woont 
u een half jaar of langer op hetzelfde adres? ja nee

Dit wordt gecontroleerd bij uw gemeente. 

Zijn u en uw partner familie van elkaar ja, wij zijn familie van elkaar, namelijk vader, 
 moeder, zoon of dochter. 
 Wij kunnen uw partner niet aanmelden,   
 u hoeft het formulier niet terug te sturen.

 nee, wij zijn geen familie van elkaar.
 Wij kunnen uw partner aanmelden, 
 ga verder naar punt 6 en 7.

Een kopie van het samenlevingscontract dat door een notaris is vastgesteld. Let op dat in het 
contract een handtekening van uw notaris staat.

Ja, ik wil mijn partner aanmelden bij het PWRI

Datum

Plaats Uw handtekening

Bouwt uw partner ook pensioen op bij het PWRI en wil hij/zij u aanmelden voor partnerpensioen?
Dan hebben wij zijn/haar handtekening nodig.

Datum

Plaats Handtekening partner

4 BURGERLIJKE STAAT EN ZELFDE ADRES

5 FAMILIE/VERWANTSCHAP

6 MEE TE STUREN BEWIJSSTUK

7 ONDERTEKENING


