
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? U
kunt dan met dit formulier uw partner aanmelden bij De Nationale APF.
Zo zorgt u ervoor dat uw partner pensioen ontvangt, mocht u overlijden.
.
Hebt u beiden het formulier getekend, stuur het dan op naar:
.
De Nationale APF, AZL
Postbus 4471
6401 CZ  HEERLEN

1. Uw gegevens

Naam

Geboortedatum

Klantnummer

Burgerservicenummer

:

:

:

:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Naam en voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer

:

:

..........................................................................

..........................................................................serdA

..........................................................................

o man o vrouw

3. Uw verklaring

U kunt met dit formulier uw partner aanmelden bij De Nationale APF als onderstaande situatie op u en uw partner van
toepassing is.

:

:

2. De gegevens van uw partner

..........................................................................................................................................

d d m m j j j j

Formulier: aanmelden partner

PSF: 02.04.01.03

Wij verklaren dat wij:

een samenlevingsovereenkomst hebben waarin wij elkaar als begunstigde

voor partnerpensioen aanwijzen;

ja nee-

beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; ja nee-

eenaj;neverhcsegni njiz serda edflezteh po raaj flah nee laaminim-

geen familie van elkaar zijn in rechte lijn (ouder - kind, grootouder -

kleinkind).

ja nee-

Alleen als u alle bovenstaande vragen met 'ja' aankruist, kunt u uw partner aanmelden. Bij één of meer keer 'nee'
hoeft u het formulier niet in te sturen. Wij kunnen uw partner dan niet inschrijven.



4. Uw bewijs
.
Hebt u alle vragen behorende bij 3, uw verklaring met 'ja' beantwoord?
.
Dan stuurt u de volgende zaken:
.

een kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst;-

recente uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uzelf en uw partner. Vraag hiervoor bij uw
gemeente naar een historisch overzicht van adresgegevens van u beiden en stuur ons dat;

-

dit ingevulde en ondertekende formulier 'aanmelden partner'.-

.
Wij gaan bij uw gemeente na of en hoe lang u op hetzelfde adres woont.
.
.
.

Datum en plaats : ..........................................................................................................................................
.
.

Uw handtekening : ..........................................................................................................................................
.
.

De handtekening van uw partner : ..........................................................................................................................................


