
Vul dit formulier in en laat het als dat aan de orde is ook door je partner ondertekenen. 
Stuur het samen met het formulier ‘Betaalwijze’ in de antwoordenvelop terug naar ING 
CDC Pensioenfonds.

1. Jouw gegevens

Naam

Geboortedatum ( dag - maand - jaar )

Klantnummer

Burgerservicenummer

Straat

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

2. De gegevens van je partner

Naam

Geboortedatum  ( dag - maand - jaar )

Burgerservicenummer

3. Jouw pensioenkeuzes

Als je deelneemt aan de CDC-pensioenregeling, kun je tot op zeker hoogte zelf bepalen wanneer je met  

pensioen gaat, hoe hoog je pensioen wordt en hoe je het betaald wilt krijgen. We helpen je graag bewuste 

pensioenkeuzes te maken. Op dit keuzeformulier geef je aan wat jouw keuzes zijn. Je bent niet verplicht een 

keuze te maken. Doe je dat niet, dan ontvang je de bedragen zoals aangegeven in de brief.

Kies je wel voor één of meer mogelijkheden, geef dat dan aan op dit formulier. ING CDC Pensioenfonds  

verwerkt jouw keuze(s) en je krijgt van ons een nieuwe berekening.
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Jouw pensioenkeuzes



3.1 Partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen

 Ik wil geen partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

 Ik ruil _____ ,_____ % van het partnerpensioen uit voor extra ouderdomspensioen.

 Als je gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitruil van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen, 

dan verklaart je partner door ondertekening van dit formulier dat hij of zij instemt met de gekozen  

mogelijkheid van uitruil.

3.2 Ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen

 Ik wil geen ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen.

   Ik wil het partnerpensioen laten stijgen tot _____ ,_____ % van het verlaagde ouderdomspensioen. 
(Het door jou ingevulde percentage is maximaal 70%).

3.3 Variëren met de hoogte van je ouderdomspensioen

 Ik wil niet variëren met de hoogte van mijn ouderdomspensioen.

 Ik wil wel variëren met de hoogte van mijn ouderdomspensioen.

  Ik wil eerst een hoger en daarna een lager ouderdomspensioen:

     Ik wil 3 jaar een hoger ouderdomspensioen en daarna een lager ouderdomspensioen 

(in de verhouding 100:75).

     Ik wil 5 jaar een hoger ouderdomspensioen en daarna een lager ouderdomspensioen 

(in de verhouding 100:75).

    Tot mijn AOW-ingangsdatum (in de verhouding 100:75).

    Tot mijn 70ste verjaardag (in de verhouding 100:75).

  Ik wil eerst een lager en daarna een hoger ouderdomspensioen:

     Ik wil 3 jaar een lager ouderdomspensioen en daarna een hoger ouderdomspensioen 

(in de verhouding 75:100).

     Ik wil 5 jaar een lager ouderdomspensioen en daarna een hoger ouderdomspensioen 

(in de verhouding 75:100).

    Tot mijn AOW-ingangsdatum (in de verhouding 75:100).

    Tot mijn 70ste verjaardag (in de verhouding 75:100).

3.4 Variëren met de hoogte van je AOW

  Ik wil eerst een hoger ouderdomspensioen tot de eerste van de maand waarin mijn AOW start. In die 

periode ontvang ik een overbruggingsbedrag, gebaseerd op één van de volgende AOW-bedragen.  

Dit houdt wel in dat ik daarna een lager ouderdomspensioen ontvang.

  Tweemaal AOW voor gehuwden, inclusief vakantiegeld.

  Eenmaal AOW voor gehuwden, inclusief vakantiegeld.

  Eenmaal AOW voor ongehuwden, inclusief vakantiegeld.

4. Ondertekening

Je hebt je keuze gemaakt. Wil je hieronder aankruisen of je alleenstaand bent of dat je een partner hebt?  

Daarna kun je het formulier ondertekenen en naar ons terugsturen in de antwoordenvelop.

  Ik heb een partner. Wij gaan allebei akkoord met de aangekruiste keuze op dit formulier. Mijn partner  
en ik hebben allebei dit formulier ondertekend.

  Ik heb geen partner. Er is niemand die ooit aanspraak kan maken op partnerpensioen. Ik ben op de  
pensioendatum ongehuwd. Er is geen sprake van geregistreerd partnerschap of een aangemelde partner.

Datum

Jouw handtekening

De handtekening van je partner

Jouw pensioenkeuzes


