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Aanvraagformulier 
Waardeoverdracht  

 

  
Hierbij verzoekt ondergetekende de procedure tot waardeoverdracht op te starten en een 
offerte aan hem/haar uit te brengen. 

 

A  Persoonlijke gegevens  

Dit formulier in  
blokletters invullen a.u.b. 

 Naam + voorletters  

  Straatnaam + huisnummer  

  Postcode + woonplaats  

  Burgerservicenummer (BSN)  

  Geboortedatum  

  Geslacht ❑  Man ❑  Vrouw 

   

Burgerlijke staat ❑  Ongehuwd 

 ❑  Gehuwd/geregistreerd partnerschap 

 ❑  Samenwonend 

Indien samenwonend: kopie van 
de samenlevingsovereenkomst 

meesturen a.u.b. 

 Is er een samenlevings- ❑  Ja  

 overeenkomst opgemaakt ? ❑  Nee  

  Personeelsnummer  

  Datum in dienst  

 

B  Gegevens ex-partner   

Indien gescheiden: de gegevens 
van uw ex-partner invullen a.u.b. 

 Naam + voorletters  

 Straatnaam + huisnummer  

 Postcode + woonplaats  

 Geboortedatum  

 

C  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b. 
 

Heeft u pensioen opgebouwd bij 
meerdere pensioenuitvoerders? 

Vul deze dan in op de achterzijde 
van dit formulier! 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

D  Ondertekening   

  Ondergetekende verklaart de gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. 

Een niet ondertekend formulier 
kan niet in behandeling worden 

genomen. 

 Plaats  

 Datum  

 Handtekening  

 

  

Wij verzoeken u dit formulier, inclusief bijlage(n), zo spoedig mogelijk terug te sturen naar 
Stichting Pensioenfonds TDV. Dit kan per post via: postbus 318, 7400 AH  Deventer. Óf per 
e-mail via: pensioenen@sptdv.nl. 
 
Stichting Pensioenfonds TDV is daarnaast telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 
0570-682116. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons 
op. Wij staan u graag te woord! 
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Indien u bij meer dan één pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u de 
gegevens van deze pensioenuitvoerder(s) hieronder invullen. 

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 

  Gegevens vorige pensioenuitvoerder  

Let op! Kopie van een recent 
Uniform Pensioenoverzicht  

meesturen a.u.b 

 Naam  

 Postbus  

 Postcode + woonplaats  

 Polis- of registratienummer  

 
 

 
 
 


