
stichting bedrijfstakpensioenfonds voor 
de handel in bouwmaterialen 

BPF HIBIN MUTATIEFORMULIER ANW-HIAATREGELING 

AANMELDEN VOOR DE ANW-HIAATREGELING 

: 

: 

: 

Per post retour zenden aan 

Of e-mailen naar 

Telefoonnummer 

Verzekerd bedrag (2019) : 

Bpf HiBiN, Postbus 45, 4840 AA PRINSENBEEK 

info@bpfhibin.nl 

076 76 40 546 

€ 15.360,00 bruto per jaar 

Wij verzoeken u hieronder uw persoonlijke gegevens in te vullen 

Gegevens werkgever 

Naam onderneming : 

Correspondentieadres : 

Postcode en woonplaats : 

Contactpersoon : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Loonheffingennummer : 

Gegevens deelnemer 

Naam en voorletters : 

Geboortedatum : 

Referentienummer  : 

Arbeidsongeschiktheidspercentage : 

Postcode en huisnummer : 

Aanmelding aanmelden 

Reden aanmelding in dienst per 

huwelijk / 

geregistreerd partnerschap / 

samenlevingscontract per 

(kopie notarieel samenlevingscontract meesturen) 

Naam partner 

Geboortedatum partner 

Geslacht partner M / V 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

(handtekening deelnemer) 

M / V 

M / V 

(plaats) (datum) (handtekening werkgever) 
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Arbeidsongeschiktheidspercentage : 
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Overige  mutaties Reden afmelding uit dienst per 

bereiken aow-leeftijd 

overlijden partner* 

scheiding* / beëindiging geregistreerd partnerschap* / 
beëindiging samenlevingscontract 
(kopie notarieel samenlevingscontract meesturen) 

vrijwillige beëindiging 
(handtekening partner nodig) 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

(handtekening deelnemer) 

* Bij overlijden, scheiden en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap binnen Nederland krijgen wij automatisch melding

via de gemeente. Bij meldingen buiten Nederland dient een bewijs van de gemeente te worden meegestuurd.

M / V 

M / V 

 

(plaats) (datum) (handtekening werkgever) 


