Keuzeformulier (gedeeltelijk) vervroegen pensioendatum
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de ingangsdatum van uw pensioen bij Delta Lloyd
Pensioenfonds (gedeeltelijk) te vervroegen.
Stuur dit formulier minimaal 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum volledig ingevuld en ondertekend
met de daarbij behorende bijlagen naar Delta Lloyd Pensioenfonds.
Per e-mail naar:

pensioenfonds@deltalloyd.nl.

Of per post naar:

Delta Lloyd Pensioenfonds
Postbus 20
5700 AA Helmond

Let op: Als u ervoor kiest uw pensioendatum te vervroegen, dan geldt dat al uw pensioenen bij Delta Lloyd
Pensioenfonds op die datum in moeten gaan.
Let op: Als u ook pensioenen heeft opgebouwd bij NN CDC Pensioenfonds die u ook wilt vervroegen, dan dient u
daarvoor zelf een verzoek in te dienen bij NN CDC Pensioenfonds.
Persoonlijke gegevens
Naam en voorletter(s)
Geboortedatum

Vrouw

Man

Geslacht
Deelnemersnummer

NN Personeel BV (voorheen Delta Lloyd Services BV)

Naam (ex) werkgever
Mijn keuze
U kunt tot op zekere hoogte zelf bepalen wanneer u uw pensioen in wenst te laten gaan, maar niet eerder dan
op de eerste dag van de maand waarin u 57 jaar wordt.
Volledig (eerder) met pensioen gaan:
 Ik wil mijn pensioen volledig (eerder) in laten gaan, de ingangsdatum wordt ……-……-……… (dit moet de eerste
dag van de maand zijn)
Let op: wilt u meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dat is fiscaal alleen toegestaan als u
helemaal stopt met werken. U dient dan ook de “verklaring einde dienstverband” in te vullen.
Gedeeltelijk met pensioen gaan:
 Ik wil per ……-……-……… (eerste dag van de maand) gedeeltelijk met pensioen gaan. Het deel van mijn
ouderdomspensioen dat op deze pensioendatum uitgekeerd moet worden is ……% (*) (**)
(*) geef hierbij het percentage aan voor welk deel uw arbeidsovereenkomst wordt verminderd .
(**) als u ook pensioenen heeft bij andere pensioenuitvoerders die u gedeeltelijk in wenst te laten gaan, kies
dan bij alle pensioenfondsen voor hetzelfde percentage.
Let op: indien u meer dan vijf jaar voor uw AOW-datum gedeeltelijk met pensioen gaat, dan moet het
percentage waarmee uw pensioen gedeeltelijk ingaat gelijk zijn aan het percentage waarmee uw
arbeidsovereenkomst wordt verminderd. U dient dan ook de “verklaring einde dienstverband” in te vullen.
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Ondertekening werkgever *
Plaats en datum
Handtekening werkgever (direct leidinggevende)

*ondertekening door uw werkgever is alleen nodig indien u uw pensioen meer dan vijf jaar voor uw AOWdatum in laat gaan en/of u uw arbeidsovereenkomst beëindigt.
Verklaring (gedeeltelijk) einde dienstverband
U dient deze verklaring in te vullen als u uw pensioen meer dan vijf jaar voor uw AOW-datum (gedeeltelijk) in
laat gaan.


Ik wil de ingang van mijn pensioen volledig vervroegen naar een datum die meer dan vijf jaar voor mijn
AOW-datum ligt en ik verklaar daarom aan Delta Lloyd Pensioenfonds, het volgende:
 Mijn pensioenuitkering gaat in meer dan vijf jaar voor mijn AOW-datum. Ik heb vanaf de gewenste
pensioendatum geen arbeidsovereenkomst meer. Ook zal ik geen arbeidsovereenkomst meer aangaan.



Ik wil mijn pensioen gedeeltelijk in laten gaan en ik verklaar daarom aan Delta Lloyd Pensioenfonds, het
volgende:
 Mijn pensioenuitkering gaat gedeeltelijk eerder in meer dan vijf jaar voor mijn AOW-datum. Ik blijf
ook gedeeltelijk werken. Mijn arbeidsovereenkomst heeft alleen betrekking op het gedeelte (naar
evenredigheid) waarvoor ik geen vervroeging heb aangevraagd.

Ik zal Delta Lloyd Pensioenfonds op de hoogte brengen zodra hierin een wijziging optreedt.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ondertekening
Plaats en datum
Handtekening
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