
Ja, ik woon samen met mijn partner. Ik stuur een kopie mee van de notariële samenlevingsovereenkomst.

Ja, ik ben getrouwd in het buitenland. Ik stuur een kopie van de huwelijksakte mee.

Ja, ik verklaar dat wij tenminste 6 maanden samenwonen.

Samenleving aanmelden
ECO-039

Waarom dit formulier?
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd voor 
de Nederlandse wet en heeft u geen geregistreerd 
partnerschap? Dan kunt u uw partner aanmelden. 
Hiervoor moet u tenminste 6 maanden samenwonen. 
Hebben jullie een notariële samenlevingsovereen-
komst? Stuur hier dan een kopie van mee. 

Bent u in het buitenland getrouwd? Stuur dan een 
kopie van de huwelijksakte mee en een kopie van een 
identiteitsbewijs van u beiden.

Let op: In sommige situaties is een notariële 
samenlevingsovereenkomst vereist. Wij controleren 
bij uw aanmelding of aan alle voorwaarden uit het 
pensioenreglement is voldaan.

Terugsturen
Stuur het formulier per post of e-mail terug 
naar Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap. 
De adresgegevens van uw kring vindt u op 
www.stappensioen.nl/mijnpensioen/contact.

1  Uw gegevens
1.1  Pensioennummer 

Dit vindt u onder het kopje ‘Ons kenmerk’,  
bovenaan de correspondentie van uw  
pensioenfonds

1.2 Naam

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

1.4 E-mailadres

1.5 Telefoonnummer

2  Gegevens van uw partner
2.1 Naam

2.2 Geslacht

2.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

Voornamen

Voornamen

Voorletters       Achternaam

Voorletters       Achternaam

Man Vrouw

3  Datum ingang samenleving

3.1 Datum ingang samenleving (ddmmjjjj)
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4  Ondertekening

Wij verklaren dat er per bovenstaande datum sprake is van een gezamenlijke huishouding.

4.1 Datum ondertekening (ddmmjjjj)

4.2 Plaats

 

4.3 Handtekening
Uw handtekening Handtekening partner
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