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Verandering postadres 
  
 

Waarom dit formulier? 
Met dit formulier geef je een ander postadres aan ons door. Alle 
post van het pensioenfonds ontvang je dan op dit adres. 
  
Let op! Verhuis je: 
 • naar het buitenland? Dan moet je je bij je gemeente laten 

uitschrijven. Heb je jouw nieuwe adres doorgegeven? Dan 
ontvangen wij uw buitenlandse adres automatisch via de 
Registratie Niet-Ingezeten (RNI). 

• in het buitenland? Geef dan je nieuwe adres door aan de RNI. 
• binnen of naar Nederland? Dan krijgen wij hiervan automatisch 

bericht via de Basisregistratie Personen (BRP). 
Je ontvangt alle post van het pensioenfonds dan automatisch op 
je nieuwe adres in het binnen- of buitenland.

Terugsturen 
Stuur het formulier terug naar:                 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel,  
Postbus 59205, 1040 KE Amsterdam.  
Of mail het ondertekende formulier naar: 
deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

1 Jouw gegevens

1.1 Pensioennummer 
Dit vindt je onder het kopje         
‘Ons kenmerk’, bovenaan de 
correspondentie van jouw 
pensioenfonds 

1.2 Naam 

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj) 
  
1.4 E-mailadres

Voorletters Achternaam (en gehuwdenaam)

2 Jouw nieuwe postadres

2.1 Straatnaam en nummer  

2.2 Postcode en plaats 

2.3 Land  

2.4 Ingangsdatum adreswijziging 

(ddmmjjjj)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen


3 Ondertekening

3.1 Datum ondertekening (ddmmjjjj) 
  
  
  
  

3.2 Jouw handtekening
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Waarom dit formulier?
Met dit formulier geef je een ander postadres aan ons door. Alle post van het pensioenfonds ontvang je dan op dit adres.
 
Let op! Verhuis je:
 • naar het buitenland? Dan moet je je bij je gemeente laten uitschrijven. Heb je jouw nieuwe adres doorgegeven? Dan ontvangen wij uw buitenlandse adres automatisch via de Registratie Niet-Ingezeten (RNI).
• in het buitenland? Geef dan je nieuwe adres door aan de RNI.
• binnen of naar Nederland? Dan krijgen wij hiervan automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP).
Je ontvangt alle post van het pensioenfonds dan automatisch op je nieuwe adres in het binnen- of buitenland.
Terugsturen
Stuur het formulier terug naar:                Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, 
Postbus 1233, 9701 BE Groningen. 
Of mail het ondertekende formulier naar: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl
1         Jouw gegevens
1.1         Pensioennummer
Dit vindt je onder het kopje         ‘Ons kenmerk’, bovenaan de correspondentie van jouw pensioenfonds
1.2         Naam
1.3         Geboortedatum (ddmmjjjj)
 
1.4         E-mailadres
Voorletters
Achternaam (en gehuwdenaam)
2         Jouw nieuwe postadres
2.1         Straatnaam en nummer         
2.2         Postcode en plaats
2.3         Land         
2.4         Ingangsdatum adreswijziging (ddmmjjjj)
3         Ondertekening
3.1         Datum ondertekening (ddmmjjjj)
 
 
 
 
3.2         Jouw handtekening
E. Swanborn
Formzet, Rijswijk
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