Formulier betalingen pensioenpremies
Met dit formulier geef je het rekeningnummer door voor de betaling van de pensioenpremies.
Ook kun je hier aangeven of je handmatig of via automatische incasso wilt betalen.

1. Vul onderstaande bedrijfsgegevens in:
Naam bedrijf:

_______________________________________

Straat & huisnummer:

_______________________________________

Postcode & plaats:

_______________________________________

Land:

_______________________________________

Relatienummer bedrijf:

__ __ __ __ __ __ __

2. Wie is de contactpersoon bij de financiële administratie?
Naam:

_______________________________

Functie:

_______________________________

E-mailadres:

_______________________________

3. Met welk rekeningnummer (IBAN) wil je betalen?
N L

4. Geef hieronder aan hoe je de pensioenpremies wilt betalen. Kies één optie.
o

Ik maak de bedragen zelf over binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

o

Ik betaal via automatische incasso.
Met deze optie geef je toestemming aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Reisbranche om jouw bank te vragen de premiebedragen van de hierboven
ingevulde rekening af te schrijven. En je geeft toestemming aan de bank om die
bedragen vervolgens af te schrijven. Deze machtiging geldt tot je deze weer opzegt.
Ben je het niet eens met een betaling? Dan kun je het bedrag terugboeken. Vraag dit
binnen acht weken aan bij jouw bank. De bank kan voorwaarden stellen.
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5. Bevestig je keuze.
Onderteken het formulier hieronder. Daarmee bevestig je dat het opgegeven
rekeningnummer juist is. Kies je voor automatisch betalen? Dan geldt de ondertekening ook
als machtiging voor de automatische incasso.

Naam bedrijf:

______________________________________

Naam ondertekenaar:

______________________________________

Plaats:

______________________________________

Datum:

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Handtekening:

6. Stuur het formulier naar ons op.
Dat doe je in enkele stappen:
-

Print het formulier en vul het in.
Maak een scan van het ingevulde formulier.
Maak een kopie van je bankafschrift. Zo controleren we of de opgegeven rekening
op naam van het bedrijf staat.
E-mail deze kopie samen met de scan van het ingevulde formulier naar:
info@reiswerk-pensioenen.nl.

Voor jouw eigen administratie staan hieronder onze gegevens:
Naam

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

Adres

Einsteinweg 12

Postcode en plaats
Land
Incassant identificatie

3400 AK IJsselstein
Nederland
NL26ZZZ412271260000
Jouw bank kan hiernaar vragen. Zo weet de bank wie wij zijn.

Ons kenmerk

CENTRICPAIS
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