
AANMELDEN PARTNER 

SHELL PENSIOEN

Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan in Nederland?  

Dan hoef je je partner niet bij ons aan te melden. Wij worden geïnformeerd  

door de gemeente waar je bent ingeschreven.

See the English version of this form on the other side. 

Woon je in het buitenland en ga je trouwen of woon je ongehuwd samen en heb je met je partner een samenlevingsovereenkomst afgesloten?  
In beide gevallen kun je met dit formulier je partner aanmelden. 

Ik meld mijn partner aan voor partnerpensioen
  Ik stuur hiervan een notarieel afschrift of uittreksel mee (hierin moet je je partner hebben aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen). 

Ik ben
Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Gegevens van mijn partner
Naam en voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:  Man  Vrouw

E-mailadres:

Toelichting
Je kunt je partner alleen aanmelden voor partnerpensioen als je nog niet met pensioen bent. Je aangemelde partner krijgt dan recht op partner pensioen 
als je komt te overlijden. Het pensioen van je partner is bij samenwonen pas verzekerd als je ten minste 6 maanden een gemeenschappelijke  
huishouding voert en je aanvraag is geaccepteerd.

Ondertekening
Mijn handtekening:   Handtekening partner: 

Datum:   

Jij en je partner moeten beiden dit formulier ondertekenen. 

Verzending en afhandeling
Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van het samenlevingscontract of een kopie van de huwelijksakte scannen en mailen  
naar info@shellpensioen.nl. Of per post sturen naar: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn. Wij passen vervolgens de gegevens aan  
in de administratie. Je ontvangt hiervan een bevestiging. 
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SIGN UP PARTNER

SHELL PENSIOEN

Are you getting married or entering into a registered partnership in the Netherlands? Then 

you do not have to register your partner with us. We will be informed automatically by 

your municipality.

Do you live outside the Netherlands and are you getting married or are you living together and do you and your partner have a cohabitation  
agreement? Use in both cases this form to register your partner.

I wish to register my partner for a partner’s pension
  I have enclosed a notarized copy or extract (in which I have identified my partner as beneficiary of the partner’s pension).

I am
Name and initials:

Address:

Postal code and residence:

Date of birth:

My partner’s data
Name and initials:

Date of birth:

Gender:   Man  Woman

Email address:

Explanatory notes
You can only register your partner for a partner’s pension if you are not yet retired. In that case your registered partner will be entitled to a partner’s 
pension in the event of your death. Are you living together? Then the partner’s pension will only be insured if you have been living together for at  
least 6 months and if your application has been accepted by us. 

Signature
My signature:   My partner’s signature: 

Date:   

You and your partner must both sign this form.

Returning your form and further processing
You can scan the completed and signed form and e-mail it to info@shellpensioen.nl, together with a copy of the cohabitation agreement or a copy  
of the marriage certificate. Or return the form and copy by post to: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn. We will register the data in  
our administration and send you a confirmation of the registration. 

 
WWW.SHELLPENSIOEN.NL

info@shellpensioen.nl • +31 (0)88 462 34 56 • Shell Pensioen, Postbus 35 • 7300 AA Apeldoorn

v2
 N

L +
 E

N
G

 0
6-

20
22


	Tekstveld 7: 
	Selectievakje 1: Off
	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 15: 
	Selectievakje 2: Off
	Selectievakje 3: Off
	Tekstveld 14: 
	Selectievakje 4: Off
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Selectievakje 5: Off
	Selectievakje 6: Off
	Tekstveld 16: 


