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1. PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER (WEES) 

Naam        Geslacht

  Man  Vrouw

Voornaam en initialen       Geboortedatum

  

Straat en huisnummer       Toevoeging

 

Postcode   Plaats      Land

  

E-mail        Telefoon

 

Burgerservicenummer (BSN)      

      

2. GEGEVENS OVERLEDENE

Naam        Geslacht

  Man  Vrouw

Voornaam en initialen       Geboortedatum

  

        Datum overlijden

         

Straat en huisnummer       Toevoeging

 

Postcode   Plaats      Land
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3. GEGEVENS ALS AANVRAGER 21 JAAR OF OUDER IS, MAAR JONGER DAN 27 JAAR

Is de rechthebbende op het wezenpensioen 21 jaar of ouder en volgt zij/hij onderwijs of een beroepsopleiding?

 Nee. Je hoeft het formulier niet verder in te vullen. Je hebt geen recht op wezenpensioen.

 Ja, volgt onderwijs aan      te

   

  Soort onderwijs       Aantal les- en studieuren per week

    ,  uur

  Volgt beroepsonderwijs aan      te

   

  Soort opleiding       Einddatum onderwijs/opleiding

    

   Let op! Studeer je nog? Dan hebben wij ook een studieverklaring van de onderwijsinstelling nodig. Deze vind je helemaal onderaan. 
Vul deze volledig in met handtekening van een bevoegd persoon en laat deze voorzien van een stempel.

4. BETAALGEGEVENS AANVRAGER 

IBAN-rekeningnummer*      

* Dit vind je op jouw bankafschrift of in jouw online bankomgeving. 

Op naam van

 Mijzelf  Een ander*

* Naam andere rekeninghouder      Plaats andere rekeninghouder

 

Opmerkingen

5. LOONHEFFINGSKORTING 

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of 
uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast.

Kruis ‘ja’ aan als je wilt dat PPF APG de loonheffingskorting toepast. Als er een wijziging is kun je PPF APG schriftelijk verzoeken met de wijziging 
rekening te houden. Dit kun je doen door opnieuw dit formulier in te vullen en op te sturen. 

Ben je 18 jaar of ouder en heb je een DigiD?  
Dan kun je een wijziging van de loonheffingskorting ook doorgeven via mijn.ppf-apg.nl.

Wil je dat PPF APG rekening houdt met de loonheffingskorting?

 Ja, vanaf     Nee, vanaf 

         

   

      

   

   

 

      

https://mijn.ppf-apg.nl
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6. ONDERTEKENING AANVRAGER

Als de ondertekening niet door de aanvrager van het wezenpensioen wordt gedaan, dan de volgende gegevens invullen.

Naam ondergetekende       Geslacht

  Man  Vrouw

Voornaam en initialen       Geboortedatum

  

Relatie tot aanvrager       

 

Straat en huisnummer       Toevoeging

 

Postcode   Plaats      Land

  

E-mail        Telefoon

 

Datum    Handtekening

    

Plaats  

 

Wij vragen je het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren.  
Vul de studieverklaring in als je ouder dan 21 en jonger dan 27 bent en nog studeert.

Stuur dit formulier terug aan:
Stichting Personeelspensioenfonds PPF APG
Postbus 637
1000 EE  Amsterdam

Of e-mail het naar: 
contact@ppf-apg.nl
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Ondergetekende,

 rector  directeur  hoofd 

verklaart dat de hieronder vermelde pensioengerechtigde

Naam pensioengerechtigde       

 

Straat en huisnummer       Toevoeging

 

Postcode   Plaats      

  

In het studiejaar* 

 dagonderwijs/een dagopleiding voor beroep volgt van meer dan 20 uren per week (inclusief huiswerk). 
* Jaar invullen

ONDERTEKENING STUDIEVERKLARING

Naam      

 

Datum    Handtekening   Stempel onderwijsinstelling

  

Plaats    

  

20
22

.0
9.

21

Stuur dit formulier terug aan:
Stichting Personeelspensioenfonds PPF APG
Postbus 637
1000 EE  Amsterdam

Of e-mail het naar: 
contact@ppf-apg.nl

Studieverklaring  
voor wezenpensioen
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