
 

 
 
Formulier Opgave bankrekening en Toepassen heffingskorting 
 

Persoonsgegevens 

Naam   

Klant- / Polisnummer   

E-mailadres   

Telefoonnummer    

Ingangsdatum   

 
Betaalgegevens / Bankrekeningnummer  

De gegevens in dit kader vult u in als u de betaling op een Nederlandse rekening w ilt ontvangen 

IBAN iNi iLi H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H  

Staat deze rekening niet op uw naam? Vul dan ook onderstaande gegevens in 

Naam rekeninghouder   

Woonplaats rekeninghouder    

 

De gegevens in dit kader vult u in als u de betaling op een buitenlandse rekening w ilt ontvangen 

IBAN H H H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H H H   H H 

Bank Identificatie (BIC)   

Alleen als u een rekeningnummer buiten Europa gebruikt (de zogenoemde SEPA-landen), vult u ook onderstaande gegevens in 

Naam rekeninghouder    

Woonplaats rekeninghouder   

Naam bank   

Adres bank   

Plaats en land bank    

 

 Philips Pensioenfonds +31 (0) 88 – 015 79 00 

 Prof. E.M. Meijerslaan 1 Amstelveen info@philipspensioenfonds.nl 

 Postbus 123, 1180 AC Amstelveen www.philipspensioenfonds.nl 



 

Heffingskorting toepassen 

De heffingskorting is een korting op de in te houden loonbelasting. De heffingskorting mag maar door één 

instantie tegelijk worden toegepast. Doorloop het schema en bepaal of Philips Pensioenfonds de heffingskorting 

moet toepassen.  
 
Heeft u ander inkomen? 

 

Wordt op dit inkomen de 
loonheffingskorting toegepast? 

 

  Philips Pensioenfonds moet 
de heffingskorting niet 
toepassen. Ja Ja 

 

Nee 
 

 

Nee 
 

  Philips Pensioenfonds moet de heffingskorting wel toepassen  

 
Language preference 

If you prefer to receive future mail in English, please check the box below. 

 I prefer mail in English  
 
Handtekening 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wijzigingen in de verstrekte gegevens geef ik zo 

spoedig mogelijk aan het Pensioenfonds door. Philips Pensioenfonds registreert de persoonlijke gegevens van u 

en uw partner om uw pensioenregeling correct te kunnen uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U 

leest daarover meer in onze privacyverklaring op onze website. 

Plaats   

Datum   

 

Handtekening deelnemer   

 

U kunt dit formulier digitaal versturen via uw persoonlijke online pensioenomgeving in MijnPPF.  

U kunt inloggen via www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf. 

 

U kunt het formulier ook per post toesturen. Binnen Nederland kunt u gebruikmaken van ons antwoordnummer 

(geen postzegel nodig), buiten Nederland gebruikt u het postbus-adres (met postzegel). U vindt onze 

adresgegevens onderaan de eerste pagina. 

 

 

 


