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Mijn beroepsinkomen in 2018, ik heb meerdere werkgevers
Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw werksituatie door als u meerdere werkgevers heeft of had.
U kunt de volgende situaties doorgeven:
A:
B:
C:
D:

Mijn gegevens wijzigen bij één werkgever, bij mijn andere werkgever(s) wijzigt niets
Mijn gegevens wijzigen bij meerdere werkgevers
Ik stop met werken bij één werkgever en blijf nog werken als dierenarts
Ik krijg er een werkgever bij, bij mijn andere werkgever(s) wijzigt niets

Wij sturen één premienota. U ontvangt niet per werkgever een aparte premienota.
Ik ben
naam

_________________________

deelnemersnummer

80010________

mijn gegevens gelden vanaf

__ __- __ __ - 2018

geboortedatum

__ __- __ __ - __ __ __ __

A O Mijn gegevens wijzigen bij één werkgever, bij mijn andere werkgever(s) wijzigt niets
Vul altijd een bedrag per jaar in. Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%.
Alleen uw werkgever waar uw gegevens wijzigen moet ondertekenen.
Gewijzigde gegevens bij werkgever: __________________________ naam werkgever
mijn beroepsinkomen bij deze werkgever is:
in loondienst
als waarnemer in loondienst
als directeur-grootaandeelhouder

het percentage dat ik werk is:

€ ______________

______%

€ ______________ Dit mag een schatting zijn

______% Dit mag een schatting zijn

€ ______________

______%

B O Mijn gegevens wijzigen bij meerdere werkgevers
Gebruik een extra formulier als uw gegevens bij meer dan 1 werkgever wijzigen. Hiermee beschermen we uw privacy.
Vul altijd een bedrag per jaar in. Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%.
Alleen uw werkgever waar uw gegevens wijzigen moet ondertekenen.
Gewijzigde gegevens bij werkgever: __________________________ naam werkgever
mijn beroepsinkomen bij deze werkgever is:
in loondienst
als waarnemer in loondienst
als directeur-grootaandeelhouder

het percentage dat ik werk is:

€ ______________

______%

€ ______________ Dit mag een schatting zijn

______% Dit mag een schatting zijn

€ ______________

______%

C O Ik stop met werken bij één werkgever en blijf nog werken als dierenarts
Vul altijd een bedrag per jaar in. Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%.
Uw werkgever waar u stopt met werken hoeft niet te ondertekenen.
O Ik stop met werken bij werkgever: __________________________ naam werkgever
O Mijn gegevens bij mijn andere werkgever(s) wijzigen niet
O Mijn gegevens bij mijn andere werkgever wijzigen: __________________________ naam werkgever
Mijn beroepsinkomen is:

het percentage dat nog ik werk is:

in loondienst
als waarnemer in loondienst
als directeur-grootaandeelhouder

€ ______________

______%

€ ______________ Dit mag een schatting zijn

______% Dit mag een schatting zijn

€ ______________

______%

D O Ik krijg er een werkgever bij, bij mijn andere werkgever(s) wijzigt niets
Vul altijd een bedrag per jaar in. Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%.
Alleen uw nieuwe werkgever moet ondertekenen.
Gegevens bij nieuwe werkgever: __________________________ naam werkgever
mijn beroepsinkomen bij deze werkgever is:
in loondienst
als waarnemer in loondienst
als directeur-grootaandeelhouder

het percentage dat ik werk is:

€ ______________

______%

€ ______________ Dit mag een schatting zijn

______% Dit mag een schatting zijn

€ ______________

______%

Ik ben werkgever en teken dus mee
Ik verklaar dat het beroepsinkomen in loondienst en het deeltijdpercentage kloppen.
naam

_____________________________________________________________________

plaats

_______________________________________

handtekening en stempel

_______________________________________

datum __ __- __ __ - __ __ __ __

Ik verklaar dat alle afspraken kloppen. Ook vulde ik alle gegevens in
plaats

_______________________________________

handtekening

_______________________________________

datum __ __- __ __ - __ __ __ __

Vult u deze gegevens ook in? Wij kunnen u dan bereiken als we vragen hebben:
telefoonnummer:

_______________________

e-mailadres:

_______________________

Stuur dit formulier naar ons
Ons adres is: Stichting pensioenfonds voor dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg. Of e-mail dit formulier naar:
spd@achmea.nl. Hartelijk dank! Maakt u een kopie voor uw eigen administratie?

