Machtigin
ng admin
nistratiekantoor
dit formuliier?
Waarom d
Met dit form
mulier kuntt u uw (nieuwe) admin
nistratiekan
ntoor toestemming ge
even om ge
egevens van uw
werknemerrs door te geven
g
via het
h werkgev
versportaall. Als u uw administra tiekantoor machtigt, kunt
k
u zelf geen
n werkneme
ers meer aa
an- en afm elden, of lo
oongegeven
ns aanleverren.
evens
Inloggege
Uw adminis
stratiekantoor ontvangt een eige
en gebruike
ersnaam en
n wachtwoo
ord voor he
et
werkgevers
sportaal. Bewaar ook uw eigen in
nlogcodes goed.
g
Hierm
mee kunt u op het we
erkgeverspo
ortaal
uw contacttgegevens en
e bankrek
keningnumm
mer wijzige
en. Ook kun
nt u inzien w
welke gege
evens via het
werkgevers
sportaal zijn aangelev
verd en nottaspecificaties downloa
aden.
Terugsturren
U kunt het formulier per
p post of per e-mail terugsture
en. Gebruik
k hiervoor o
onderstaand
de
contactgeg
gevens.
onds Beveiliiging
Pensioenfo
Postbus 50
089
9700 GB G
Groningen
werkgever@
@beveiligin
ngspensioen.nl
ging
1. Machtig
Maak hiero
onder een keuze
k
uit drrie mogelijk
kheden.
atiekantoorr
O Ik machttig voor hett eerst een administra
e machtiging voor mijn
n administrratiekantoor intrekken
n*
O Ik wil de
der adminis
stratiekanto
oor *
O Ik machttig een and
am oude ad
dministratie
ekantoor:
Naa
am nieuwe administratiekantoor::
Naa
* Le
et op: Als u een
e
machtiging intrekt, d
dan kan uw oude administratiekanto
oor geen loo
ongegevens meer
m
aanlleveren. Con
ntroleer daarrom of uw ad
dministratie compleet is,, voordat u d
de machtigin
ng intrekt.

ens werkgever
2. Gegeve
Werkgeverrsnummer [
kgever
Naam werk
huisnumme
er
Straat en h
en plaats
Postcode e
n
Naam conttactpersoon
ummer
Telefoonnu

][

][

][

][

][

][

][

] 8 cijfers

3. Gegeve
ens (nieuw
w) adminis
stratiekan
ntoor
Vul hier de
e gegevens van het nie
euwe admi nistratiekantoor in. Off de gegeve
ens van het kantoor
waarvan u de machtig
ging wilt intrekken.
ministratieka
antoor
Naam adm
administratiiekantoor (indien beke
end) [
Kenmerk a

][

][

][

][ ][

][

]][

] 8 cijfe
ers

uikersnaam
m niet beken
nd? Vul dan
n de onders
staande gegevens vollledig in:
Is de gebru
Kamer van Koophande
K
l
Nummer K
nummer Kv
vK [
Vestigingsn

][

][[

[

][

][

][

][

][

][

][ ] 8 cijferss

][

][

]][

][

][

][

][

][

][

] 12 ccijfers

huisnumme
er
Straat en h
en plaats
Postcode e
dentieadres
s
Correspond
en plaats
Postcode e
ummer
Telefoonnu
ekening
4. Onderte
Verklaring:: ‘Ik, tekenbevoegd na
amens de w
werkgever, heb dit forrmulier naa
ar waarheid
d ingevuld.’’
Naam
Functie
Datum

Handtekening

