EERDER OF LATER MET (DEELTIJD)PENSIOEN
Dit formulier gebruikt u als u uw pensioen bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) eerder óf
later (gedeeltelijk) wilt laten ingaan dan uw reglementaire pensioendatum. Met dit formulier geeft u alleen
uw gewenste pensioendatum door. Pas op het moment dat u uw definitieve pensioenkeuze(s) aan ons door
geeft, vraagt u uw pensioen aan.

Na ontvangst van uw formulier, sturen wij u informatie over het te verwachten pensioen en de verschillende
keuzemogelijkheden op uw pensioendatum Deze informatie is bedoeld om u te helpen bij het maken van uw
definitieve pensioenkeuze(s). Uw pensioen kan pas ingaan, twee maanden nadat wij uw definitieve keuze(s)
hebben ontvangen. Geef daarom uw gewenste pensioendatum ruim van tevoren aan ons door.
Mijn gegevens
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mail adres
Telefoonnummer (optioneel)

Ik wil mijn pensioen bij SNPS in de
volledig laten uitbetalen vanaf:

SNPS Bruto regeling 		
01 -

-		

Shell Netto pensioenregeling

(datum)

Ik kies voor deze datum omdat ik van plan ben dan met pensioen te gaan.*
Ik wil met deeltijdpensioen
vanaf:

01 -

-

(datum)

Ik blijf in deeltijd werken voor een resterende arbeidsduur van
% en
ben van plan voor het deel dat ik stop met werken met pensioen te gaan.*

* L et op: eerder (gedeeltelijk) met pensioen gaan, kan vanaf 5 jaar voorafgaand aan de AOW-datum. Eerder stoppen en tegelijkertijd blijven
doorwerken kan fiscale consequenties hebben. Bij vervroegd (deeltijd)pensioen wordt uw arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) beëindigd en
mag u geen betaalde werkzaamheden elders verrichten (voor het gedeelte dat u met pensioen bent). Het is verstandig om hierover advies
in te winnen bij een fiscaal deskundige.

Plaats

Handtekening deelnemer

Datum

www.shellpensioen.nl

email info@shellpensioen.nl • telefoon +31 (0)88 462 34 56
postadres: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn
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Voorwaarden
Als u gedeeltelijk met pensioen wilt, is altijd toestemming van de werkgever nodig. Dat geldt ook, als u (gedeeltelijk) later dan de reglementaire
pensioendatum met pensioen wilt. Werkt u niet meer bij Shell en wilt u (gedeeltelijk) later met pensioen, dan moet u bovendien aantonen dat u
nog wel (gedeeltelijk) elders werkt. Lees voor alle voorwaarden het actuele pensioenreglement op www.shellpensioen.nl.
Verzending en afhandeling
Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar: info@shellpensioen.nl. Of naar: Shell Pensioen, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn.
Stuur uw formulier minstens 6 maanden maar niet eerder dan 12 maanden voor uw gewenste (deeltijd)pensioendatum op.
Uw pensioen definitief aanvragen
Nadat u heeft besloten om (gedeeltelijk) met pensioen te gaan, en nadat u akkoord heeft ontvangen van uw werkgever, maakt u uw
definitieve pensioenkeuze(s). Gebruik hiervoor het formulier SNPS-definitieve-CVP-pensioenkeuze bij Downloads op www.shellpensioen.nl.
Uw pensioen gaat op zijn vroegst in, twee maanden nadat wij uw definitieve keuze(s) hebben ontvangen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u in de brochure over pensioenkeuzes en op de website: www.shellpensioen.nl. Bouwt u ook pensioen op bij
Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)? Dat hoeft niet tegelijk met uw SNPS-pensioen in te gaan. Ingang van uw SSPF pensioen moet u apart
bij SSPF aanvragen.
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