Formulier bedrijfsgegevens Pensioenfonds Detailhandel
U ontvangt dit formulier omdat uw bedrijfsactiviteiten mogelijkerwijs vallen onder de wettelijke
verplichtstelling van Pensioenfonds Detailhandel. Aan de hand van uw bedrijfsgegevens op dit
formulier, wordt dat bepaald.
1. Is uw bedrijf in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) actief bezig met de in- en verkoop aan
particulieren (bijvoorbeeld via een winkel, webshop, markt of huis aan huis verkoop), of met het verkopen
van waren aan instellingen en particulieren, die deze in een door hen gedreven onderneming aanwenden,
tenzij dit gebeurt in verband met het verkopen aan wederverkopers?
O

Ja

O

Nee

2. Is de omzet van uw bedrijf voor minder dan 10% afhankelijk van de ver- of doorverkoop aan
particulieren?
O

Ja

O

Nee

3. Is uw bedrijf een supermarkt?
O

Ja

O

Nee

4. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) bezig met de verkoop van melk en
zuivelproducten?
O

Ja

O

Nee

5. Is meer dan 50% van de loonsom van uw medewerkers toe te wijzen aan restaurantwerkzaamheden,
waarbij klanten een maaltijd en/of snack ter plaatse kunnen consumeren?
O

Ja

O

Nee

6a. Houdt uw bedrijf zich bezig met het vervaardigen*/veredelen**/hergebruik van het textiel?
*een- of twee dimensionaal of sokken
**bleken, verven, coaten, drukken
O

Ja

O

Nee
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6b. Zo ja, vul dan het percentage van het loon en de omzet in dat met deze activiteit wordt behaald.
o
o
o
o

(Laten)
(Laten)
(Laten)
(Laten)

vervaardigen van textiel
verwerken en/of bewerken
vervaardigen van textiel
verwerken en/of bewerken

_____________% van de loonsom
van textiel ____ % van de loonsom
_____________% van de omzet
van textiel ____ % van de omzet

7. Verkoopt u een van volgende artikelen in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom): Bloembollen,
tuinzaden, landbouwzaden, levend pluimvee, automobielen, benzine, pootaardappelen,
scheepsbenodigdheden?
O

Ja

O

Nee

8. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) bezig met het verrichten van
slagersbedrijfactiviteiten*?
*Het bedrijfsmatig bewerken van vlees tot waren voor menselijke consumptie
O

Ja

O

Nee

9. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) bezig met het vervaardigen en/of
verkoop van bakkersartikelen*?
*Geheel of gedeeltelijk uit meel en/of bloem bereide artikelen en chocolade
O

Ja

O

Nee

10. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak (meer dan 50% van de omzet) bezig met het uitoefenen van
een groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen? Zie de Verplichtstelling
op www.pensioenfondsdetailhandel.nl om meer te lezen over de verschillende goederen en artikelen.
O

Ja

O

Nee

11. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak (meer dan 50% van de loonsom) bezig met het
bedrijfsmatig aanbrengen van behangsel, het leggen van vloeren/ vaste tapijten, of het herstellen van
vloerbedekking?
O

Ja

O

Nee
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12. Is uw bedrijf in hoofdzaak een schoenherstellersbedrijf, (maat-) schoenmakersbedrijf en/of een
orthopedisch schoenmakersbedrijf?
O

Ja

O

Nee

13. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak bezig met het vervaardigen van leder uit al dan niet
bewerkte dierenhuiden of -vellen, mede het bewerken hiervan tot producten die bestemd zijn om verder
tot leder te worden bewerkt, alsmede het afwerken van leder?
O

Ja

O

Nee

14. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak bezig met het vervaardigen van lederwaren welk als
eindproduct een of meerdere van deze artikelen:
tas, map, riemwerk, handschoenen, meubels of een beschermingsartikel?
O

Ja

O

Nee

15. Houdt uw bedrijf zich in hoofdzaak bezig met het fabriceren en/of aan de handel van dranken?
O

Ja

O

Nee

16. Is uw bedrijf uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam in het uitoefenen van
bierbrouwerij (bierbrouwerijbedrijf)?
O

Ja

O

Nee

Cao en normuren
Onder welke cao-code valt uw bedrijf momenteel? Vul de cao-code in en een omschrijving.
Volgt u geen cao? Noteer dan wel het aantal normuren dat binnen uw bedrijf gewerkt wordt.
Naam cao:
Cao-code:
Werkgeversorganisatie:
Normuren:
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Wilt u ook gebruik maken van de aanvullende (excedent) pensioenregeling? Daarmee bouwen uw
medewerkers ook pensioen op boven het maximumsalaris voor de basisregeling tot het fiscaal maximum.
O

Ja

O

Nee

Beschrijving bedrijfsactiviteiten
Beschrijf hier uw bedrijfsactiviteiten en indien u nog aanvullende informatie voor ons heeft kunt u dat
hieronder aangeven.

Ondertekening
Door ondertekening verklaar ik dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.
Handelsnaam:
Kamer van Koophandelnummer:
Loonheffingsnummer:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordiger:
Functie:
Datum en plaats:

Handtekening
Let op! Ondertekening van werkgever vereist

U stuurt dit formulier naar:
Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE AMSTERDAM
Per e-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl
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