
DEFINITIEVE KEUZE VAST OF VARIABEL  
PENSIOEN (CVP) BIJ PENSIONERING 

U heeft pensioen bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) en u gaat binnenkort met
pensioen. Op dat moment moet u een definitieve keuze maken voor een vast of een variabel pensioen.

•  Als u zowel bruto als netto pensioen heeft bij SNPS, hoeft u slechts één formulier in te vullen. 
Dit formulier geldt dan voor beide pensioenregelingen.

•  Heeft u alleen netto pensioen bij SNPS, dan geldt dit formulier alleen voor uw netto pensioen. 

Meer informatie over pensioenkeuzes vindt u in de brochure over pensioenkeuzes en op  
www.shellpensioen.nl.

www.shellpensioen.nl 
email info@shellpensioen.nl • telefoon +31 (0)88 462 34 56
postadres: SNPS Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn

Let op: Zorg ervoor dat uw formulier uiterlijk 2 maanden voor u met pensioen gaat door ons
ontvangen is. Als u geen of geen tijdige keuze maakt, dan gaat u deelnemen in het CVP en ontvangt u
een variabel pensioen na pensionering. Ook als u eerder een voorlopige keuze maakte voor een vast
pensioen. Nadat u uw definitieve keuze(s) hebt gemaakt, kunt u deze niet meer aanpassen.

Mijn gegevens

Naam en voorletters deelnemer SNPS 

Adres

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum

E-mail adres

IBAN / bankrekeningnummer (pensioenbetaling)

BIC (Bank Identificatie Code)

Ik kies definitief voor een vast pensioen bij een externe pensioenuitvoerder

   na pensionering wil ik een vaste pensioenuitkering ontvangen van een externe pensioenuitvoerder.

De pensioenuitvoerder van mijn keuze is:

Plaats  

Datum

Ik kies definitief voor variabel pensioen (CVP) van SNPS

   na pensionering wil ik een variabel pensioen ontvangen van SNPS.
Binnen het CVP kunt u nog extra keuzes maken. Maar dit hoeft niet. Wilt u gebruikmaken van extra keuzemogelijkheden,  

dan geeft u uw keuze(s) op de achterzijde van dit formulier aan. Als u géén extra keuzes wilt maken, kunt u het formulier ondertekenen.

1 van 2 >>

Handtekening deelnemer



<< 2 van 2

Extra pensioenkeuzes binnen het SNPS Collectief Variabel Pensioen (CVP)
Hierna geeft u uw eventuele extra keuze(s) binnen het CVP aan. Als u géén extra keuzes binnen het CVP wilt maken,  

ondertekent u aan het eind van dit formulier. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Pensioenkeuzes’ en op www.shellpensioen.nl.

Extra pensioenkeuze CVP: vaste jaarlijkse stijging of daling

Ik kies voor variabel pensioen met een:  vaste stijging   vaste daling

Extra pensioenkeuze CVP: afzien van partnerpensioen
   Mijn partner en ik willen afzien van het inkopen van een partnerpensioen bij mijn pensionering.  

Wij zijn ons ervan bewust dat mijn partner geen partnerpensioen van SNPS zal ontvangen na mijn overlijden.

Plaats  

Datum

Toelichting
Wanneer u een partner hebt, koopt SNPS bij uw pensionering  

standaard ook een variabel partnerpensioen in. Na uw overlijden  

ontvangt uw partner dit partnerpensioen levenslang. U kunt echter  

samen besluiten om geen partnerpensioen in te kopen.  

Dan geeft u dat hierboven aan.

Let op: voor de keuze om af te zien van partnerpensioen  
moeten u en uw partner beiden tekenen.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar: info@shellpensioen.nl

of naar: SNPS, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn. U ontvangt van ons een bevestiging.

Ondertekening en vervolg

Plaats

Datum

Handtekening deelnemer:

Handtekening deelnemer:

Handtekening partner:


