
SCHOOLVERKLARING / STUDENT STATEMENT

Vul het 1e deel van dit formulier zelf in. Laat het 2e deel door een bevoegd persoon van  
de school invullen. U kunt alle informatie scannen en mailen naar info@shellpensioen.nl.  
Of per post sturen naar: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn, Nederland. 
You should fill in the first part of this form yourself. Please ask an authorised person from your school to  
complete the second form. You can scan and e-mail all of the information to: info@shellpensioen.nl.
Or return it by post to: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn, Nederland.

Ik ben / I am 

Naam en voorletters:
Name and initials

Geboortedatum:
Date of birth

Burgerservicenummer (BSN):
Citizen service number

Ondertekening / Signature

Datum:
Date

Handtekening: 
My signature

De volgende pagina in te vullen door of namens het hoofd van de opleiding
Wanneer u studeert aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een andere Nederlandse onderwijsinstelling die gewaarmerkte  
inschrijvingsbewijzen verstrekt, hoeft u dit formulier niet door de opleiding te laten invullen. U kunt dan zelf dit formulier invullen. Vergeet niet  
een kopie van het gewaarmerkte bewijs mee te sturen.

The rear side should be completed by or on behalf of the school principle or head of the educational institution
Are you studying at a university or college in the Netherlands, or at another Dutch educational institution that provides certificates of enrolment? Then you do not have to let this  
form be completed by an authorised person from your school. You can fill in the form yourself. Please enclose a copy of the certificate of enrolment.

SHELL PENSIOEN
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SHELL PENSIOEN

U ziet af van (verdere) deelname aan de netto pensioenregeling. Uw partner moet het 
eens zijn met uw keuze. Met behulp van dit formulier geeft u beiden akkoord om af te 
zien van deelname aan de netto pensioenregeling.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ons op
Maak een scan van het ingevulde en ondertekende formulier. Voeg dit als bijlage bij het Opt out formulier voor de  

netto pensioen regeling. U vindt het Opt out formulier op www.shellpensioen.nl/downloads-snps bij formulieren.

Onze gegevens

1. Naam en voorletters deelnemer SNPS:
 
Geboortedatum:
 
E-mail adres:

2. Naam en voorletters partner:

Denk goed na over uw keuze
Bespreek uw keuze voor het afzien van uw netto pensioenregeling met uw partner. 

Ziet u af van het netto pensioen? Dan bent u zich ervan bewust dat u minder:
• ouderdomspensioen opbouwt;

• nabestaandenpensioen opbouwt voor uw partner en eventuele kinderen; en

• premievrij pensioen opbouwt wanneer u arbeidsongeschikt wordt.

 

Uw pensioenopbouw is, door af te zien van het netto pensioen, gemaximeerd tot de fiscale grens uit uw reguliere bruto 

pensioen regeling. Wilt u in de toekomst weer deelnemen aan de netto regeling, dan kunnen medische waarborgen worden 

gevraagd.

Datum:

Plaats:

Handtekening deelnemer: Handtekening partner:

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

AFZIEN VAN UW 
NETTO PENSIOENREGELING
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