
 

VERZOEK OM OFFERTE VOOR WAARDEOVERDRACHT 
 
Door het invullen van dit formulier vraagt u een vrijblijvende offerte aan voor het overdragen van de 
opgebouwde pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenuitvoerder(s) naar Stichting Heineken 
Pensioenfonds. 
 
 
Persoonlijke gegevens 

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Datum van indiensttreding:  

Polisnummer:  

Levenspartner:  Ja 
 Nee 

Zo ja, selecteer wat op u van 
toepassing is: 
 

 Getrouwd 
 Geregistreerd Partnerschap 
 Samenwonend 

Naam en voorletters partner:  

Geboortedatum partner:  

 
 
Gegevens vorige werkgever(s) en pensioenuitvoerder(s) 

Werkgever 1 

Naam vorige werkgever  

Datum uitdiensttreding:  

Naam vorige pensioenuitvoerder:  

Polis- of registratienummer:  

Adres vorige pensioenuitvoerder:  

  

 
 
 



Werkgever 2 

Naam vorige werkgever 

Datum uitdiensttreding: 

Naam vorige pensioenuitvoerder: 

Polis- of registratienummer: 

Adres vorige pensioenuitvoerder: 

Werkgever 3 

Naam vorige werkgever 

Datum uitdiensttreding: 

Naam vorige pensioenuitvoerder: 

Polis- of registratienummer: 

Adres vorige pensioenuitvoerder: 

Stichting Heineken Pensioenfonds neemt, indien u in aanmerking komt voor waardeoverdracht, contact op 
met uw vorige pensioenuitvoerder. Over enige tijd ontvangt u dan een offerte en op basis daarvan kunt u 
beslissen of u een waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden. 

Ondertekening 

We kunnen alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling nemen. U bent akkoord 
met het opvragen en uitwisselen van (persoons)gegevens met betrekking tot uw waardeoverdracht 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 
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