Eerder of later
met pensioen gaan
Keuzeformulier
Op dit formulier kunt u aangeven of u eerder of later met pensioen wilt gaan.
Welke keuze maakt u?

1. Uw persoonlijke gegevens
Achternaam															man			vrouw
Voorletters
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats

2. Wat betekent eerder of later met pensioen gaan voor u?
Met de Pensioenverkenner op uw deelnemersportaal (www.rabobedrijvenpensioen.nl) krijgt u een indicatie
van wat eerder of later met pensioen gaan betekent voor uw pensioen.
Heeft u een keuze gemaakt? Dan vragen wij u een schermprint van de uitkomsten van uw keuze mee te sturen
met deze aanvraag.
Mocht u liever per mail of brief een indicatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze service desk. Heeft u
van onze service desk een indicatie ontvangen, dan vragen wij u een kopie daarvan bij deze aanvraag mee te sturen.

3. Ingangsdatum van uw vervroegd of uitgesteld ouderdomspensioen
Ik wil mijn ouderdomspensioen graag 							

laten ingaan.

Let op uw pensioendatum kan niet eerder dan op uw 55e ingaan en niet later dan 5 jaar na uw AOW leeftijd.
Uw AOW leeftijd kunt u berekenen op www.svb.nl. Als u uw ouderdomspensioen vervroegt, is het verplicht om uw
dienstbetrekking te beëindigen op de datum van de vervroeging.
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4. Informeren van uw werkgever
Stemt u er mee in dat wij uw werkgever door toezending van een kopie van de bevestigingsbrief over
de vervroeging/het uitstel van uw pensioendatum informeren? 		

ja			

nee

5. Ondertekening
Naam
Plaats
Datum

Uw handtekening
Door het ondertekenen van dit keuzeformulier, verzoek ik u mijn Rabo BedrijvenPensioen in te laten gaan op
hierboven door mij aangegeven datum. Ik verklaar bij vervroeging ook dat ik mijn dienstbetrekking ook op de
vervroegde pensioendatum zal beëindigen.

6. Verzending
Stuur het ondertekende formulier samen met de indicatie van uw pensioen op naar: Stichting Rabo PGGM PPI,
Postbus 600, 3700 AP ZEIST. U kunt het formulier ook scannen en mailen naar: service@rabopggmppi.nl

Rabo BedrijvenPensioen is een pensioenregeling van

Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Pagina 2 van 2

