Vragenformulier ten behoeve van onderzoek naar de verplichting tot aansluiting bij:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche;

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche.
Voor nadere informatie:
Administrateur: AZL

Correspondentieadres: Postbus 4471, 6401CZ Heerlen
Helpdesk werkgeversregistratie: 088 -1162425
Website: www.bandenpensioen.nl
ALGEMEEN:

Naam van de onderneming:
Statutair bestuurder:
Eigenaar/Gevolmachtigde van de onderneming:
Adres:
Postcode en plaats:

1. Wat is uw loonheffingsnummer?

…………………….………………….……….............

2.Wat is uw IBAN?

…………………….………………….……….............

3. Wat is uw BIC?

…………………….………………….……….............

4. Wat is uw e-mailadres?

…………………….………………….……….............

5a.Hoeveel werknemers zijn er op dit moment bij u in dienst? ……………….……….............................................

5b. Vanaf welke datum heeft u werknemers in dienst?

…………………….………………….………............

5c. Heeft u in bepaalde periodes van het jaar oproepkrachten of tijdelijke krachten in dienst?

ja

nee

(zo ja, deze werknemers dient u ook aan te melden als deelnemer bij het pensioenfonds, mocht later blijken dat
er werknemers niet zijn aangemeld dan kan het fonds u persoonlijk aansprakelijk stellen voor het voldoen van
de premie)

6. Per wanneer vindt loonopgave plaats?

maand

4 weken

7. Wie stuurt de loongegevens?

uw administratiekantoor

u zelf

8. Wanneer de loongegevens door een extern administratiekantoor
worden ingezonden, vul dan hier de gegevens in

naam kantoor: ………………………………………...
postadres: …………………………………………….
postcode/plaats: ………………………………………
telefoonnummer: ……………………………………..
e-mailadres: …………………………………………..
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9. Gaat u ermee akkoord dat alle voor u bestemde correspondentie
❏ Ja

uitsluitend gericht wordt aan uw administratiekantoor?

10. Welk salarissoftwarepakket wordt gebruikt?

❏ Nee

…………………….……………………………….......

11. Is uw onderneming reeds aangesloten bij een sector (sector code KvK)?

❏ Ja

❏ Nee

Zo ja, bij welke?

………………………………………………………......

Onder welk nummer?

………………………………………………………......

12. Wat is het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming? ............…………………………………......

N.B. altijd meesturen:
- recent uittreksel Kamer van Koophandel (ook van evt. concern-ondernemingen) waaruit blijkt dat de invuller
van dit vragenformulier bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde is van de onderneming; en
- schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde genoemd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel indien dit vragenformulier niet door de eigenaar/bestuurder en/of gevolmachtigde wordt ingediend

A
Wat is de voornaamste bedrijfsactiviteit van uw onderneming?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vanaf welke datum houdt uw onderneming zich bezig met deze bedrijfsactiviteit?
Hoeveel procent van de omzet wordt behaald met deze bedrijfsactiviteit?
Beschikt u in de onderneming over uitlijnapparatuur?

…………………………………….…
………………………………………..%

ja

nee
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B
Welke bedrijfsactiviteiten zijn op uw
onderneming van toepassing?

Hoeveel procent van de totale
omzet wordt behaald met deze
bedrijfsactiviteit?

Welk percentage van de loonsom houdt zich bezig met deze
bedrijfsactiviteit?



Het importeren van banden

………………%

………………%



De groothandel in banden

………………%

………………%



Het produceren c.q. vernieuwen
van banden

………………%

………………%



Bandenservicebedrijf

………………%

………………%



Snelservicebedrijf

………………%

………………%



Bandeninzamelingsbedrijf

………………%

………………%



Be- en verwerken van banden

………………%

………………%



Anders, namelijk:

………………%

………………%

C
Is uw onderneming aangesloten bij een werkgeversorganisatie en/of
branchevereniging die zich specifiek bezig houdt met arbeidsvoorwaarden? Zo ja, welke?

.……………………………………………
.……………………………………………

Welke arbeidsvoorwaarden-cao is volgens u op uw onderneming van
toepassing?

………………………………………………
.................................................................

Pensioenvoorziening
Is voor de werknemers van uw onderneming een pensioenvoorziening getroffen?
Zo ja, bij welke pensioenuitvoerder?



ja



nee

………………………………………………

Indien uw onderneming is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds ontvangen wij hiervan graag een bewijs van aansluiting, bijvoorbeeld de aansluitbrief.
Zo ja, sinds wanneer is deze pensioenregeling getroffen?
Wat is de begin- en einddatum van de huidige pensioenuitvoeringsovereenkomst van uw onderneming?

………………………………………………

………………………………………………
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D
Wordt in de totale bedrijfsuitoefening van de onderneming een bedrijf uitgeoefend als omschreven onder B dat organisatorisch los staat van andere afdelingen?



ja



nee

Beschikt u nog over aanvullende informatie die voor aansluiting bij de fondsen van belang zou kunnen zijn?
Zo nee, ga verder naar E.
Zo ja, namelijk:…………..…………………………:……………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

E
Verklaring statutair bestuurder / eigenaar en/of gevolmachtigde van de onderneming:
De statutair bestuurder / eigenaar en/of gevolmachtigde van de onderneming, de heer / mevrouw

……………………………………………………

verklaart dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld:

……………………….,
(plaats)

…………………….,
(datum)

……………………………………………
(handtekening en/of stempel)

Naam statutair bestuurder / eigenaar en of gevolmachtigde van de onderneming::
………………………………..
Telefoonnummer

: ………………………………..

Email-adres

: ………………………………..

F
Tot slot attenderen wij u erop dat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche en Stichting Fonds Collectieve Belangen
voor de Banden- en Wielenbranche zich te allen tijde het recht voorbehouden tot het stellen van aanvullende
vragen, indien uw antwoorden in dit vragenformulier hier aanleiding toe geven.
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