
LIFE CERTIFICATE
Vult u dit deel van het formulier zelf in
To be filled in if you are a pensioner 

Stuur het formulier terug naar Shell Pensioen. Ons adres is: Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn, Nederland.
Please return the form to Shell Pensioen. Our address is: P.O. Box 35, 7300 AA Apeldoorn, the Netherlands.

De volgende pagina in laten vullen door een bevoegde instantie. / Reverse side to be completed by a competent authority.

Ik ben / I am 

Naam: 
Surname

Voorna(a)m(en): 
Given names

Geboortedatum:
Date of birth

Ik woon hier / My home address is 

Adres:
Address

Woonplaats:
Town

Land: 
Country

Dit verklaar ik ook / I also declare

 Ik ben niet getrouwd of ik woon niet samen
 I am not married or I do not live together

 Ik ben getrouwd of woon samen met
  I am married to or I live together with 

Geboortedatum van mijn partner:
My partner’s date of birth 

Datum dat ik trouwde of ging samenwonen:
Date of marriage or living together

Datum van ondertekening:
Date signed

Mijn handtekening:
My signature
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Ik ben / I am 

Naam: 
Surname

Functie:
Profession 

Ik verklaar dat de pensioengerechtigde nu in leven is / I confirm that the pensioner is alive

Plaats:
Town

Datum:
Date

Handtekening: 
Signature 

Stempel van de bevoegde organisatie:
Official stamp

Vraag een bevoegde instantie het formulier verder in te vullen.
Ask a competent authority to complete this part of the form

Wie is bevoegd om het formulier in te vullen? De volgende instanties: de gemeente, de politie of een notaris.
Who is permitted to complete this part of the form? The following: a municipal official, the police or a civil-law notary.
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