Aanmelding
van uw partner

ABP Service Verzekerden
Postbus 4833, 6401 JM Heerlen

6401jm4833

U kunt dit formulier terugsturen in de bĳgevoegde retourenvelop. Zorg daarbĳ dat het retouradres leesbaar in het venster verschĳnt.
Belangrĳk als u uw partner aanmeldt:
● er mag geen bloed- of aanverwantschap in rechte lĳn bestaan (ouder-kind, grootouder-kleinkind, schoonouder-schoondochter/-zoon);
● u stuurt een kopie van uw samenlevingscontract mee;
● uw partner en u zĳn ongehuwd en u woont op hetzelfde adres.

Bouwt uw partner ook pensioen op bĳ ABP en wil hĳ of zĳ u ook aanmelden voor nabestaandenpensioen?
Dan hebben wĳ ook de handtekening van uw partner nodig.

1

Persoonlĳke gegevens
naam

man

vrouw

man

vrouw

voorletters
geboortedatum

burgerservicenummer

klantnummer ABP
adres
postcode

plaats

land
telefoon werk

2

telefoon privé

Gegevens partner
naam
voorletters
geboortedatum

burgerservicenummer

klantnummer ABP

3

Samenlevingscontract
Hebt u een samenlevingscontract?

ja

nee

Het moet wel een samenlevingscontract zĳn (geen testament) dat door een notaris is opgemaakt. Hierin moet duidelĳk zĳn aangegeven
dat u in elkaars levensonderhoud voorziet. Stuur een kopie van dit contract of een actueel uittreksel hiervan (voorzien van een handtekening
van de notaris) met dit formulier mee. Anders kunnen wĳ uw partner niet inschrĳven.

4

Burgerlĳke staat en zelfde adres
Zĳn u en uw partner allebei ongehuwd en
woont u op hetzelfde adres?

ja

nee

Dit wordt gecontroleerd bĳ uw gemeente. Is dit niet het geval, dan kunnen wĳ uw partner niet inschrĳven.
U hoeft het formulier niet terug te sturen.
24.1373.16

Ook de andere pagina invullen a.u.b.

5

Familie/verwantschap
Zijn u en uw partner familie van elkaar
(bloed- of aanverwant)?

   ja, wij zijn familie van elkaar, namelijk ouder en kind, of
grootouder en kleinkind, of schoonouder en
schoondochter/-zoon
Dan bestaat bloed- of aanverwantschap in rechte lijn.
Wij kunnen uw partner niet inschrijven,
u hoeft het formulier niet terug te sturen.

   ja, wij zijn familie van elkaar, namelijk broer en zus
(broers, zussen), oom en tante (ooms, tantes) of neef
en nicht (neven, nichten)
   nee, wij zijn geen familie van elkaar

6

Mee te sturen bewijsstuk
Een kopie of een actueel uittreksel van het
samenlevingscontract waarin staat dat u
in elkaars levensonderhoud voorziet.

7

Ondertekening
datum

plaats

handtekening

Bouwt uw partner ook pensioen op bij ABP en wil hij/zij u aanmelden voor nabestaandenpensioen?  
Dan hebben wij zijn/haar handtekening nodig.
datum

plaats

handtekening

