
Contactgegevens
Telefoon: (050) 582 18 29
E-mail: pensioen@pensioenzoetwaren.nl

Postadres
Postbus 5150
9700 GD Groningen 

Rekeningnummer buitenland 
ECO-032

Wijzigen

Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u een wijziging van uw 
rekeningnummer buitenland aan ons door.

Meesturen
Stuur met dit formulier een kopie mee van 
een bankafschrift of van uw bankpas. Een 
schermprint vanuit internetbankieren met 
daarop uw rekeningnummer is ook 
mogelijk. Woont u buiten de Europese Unie? 
Stuur ook een kopie van uw paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart. Zorg ervoor dat de volgende 
gegevens onherkenbaar zijn gemaakt: 
pasfoto, strook met nummers en codes 
onderaan het paspoort, documentnummer, 
Burgerservicenummer (BSN).

Terugsturen 
Stuur het formulier terug naar:
Pensioenfonds Zoetwaren
Postbus 5150, 9700 GD Groningen

Of mail het ondertekende formulier naar:
pensioen@pensioenzoetwaren.nl

Let op:
Hef uw oude rekeningnummer pas op als we uw 
nieuwe rekeningnummer verwerkt hebben.

2 Uw oude rekeningnummer

2.1 Oud IBAN nummer

2.2 Naam van bank

2.3 Vestigingsplaats en land

3 Uw nieuwe rekeningnummer

3.1 Naam van de bank

3.2 Vestigingsplaats en land

3.3 IBAN nummer

3.4 BIC (of SWIFT)-code

3.5  Ingangsdatum nieuwe rekening 
(ddmmjjjj)

5 Ondertekening

5.1 Plaats en datum (ddmmjjjj)

5.2 Handtekening

4 Checklist bijlages
Stuur onderstaande bijlages met dit formulier mee. 

 �Kopie�van�een�bankafschrift�of�van�uw�bankpas.�Een schermprint vanuit internetbankieren met daarop uw rekeningnummer is ook mogelijk. 

 �Kopie�van�uw�paspoort,�rijbewijs�of�identiteitskaart.�Alleen van toepassing als u u buiten de Europese Unie woont.

Handtekening

1 Uw gegevens

1.1 Pensioennummer 
Dit vindt u onder het kopje 

‘kenmerk’, boven aan onze brieven

1.2 Naam  Voorletters

Achternaam  

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

1.4 Telefoonnummer
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