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Wijziging rekeningnummer Nederland 
ECO-032

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

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

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. 
Daarnaast ook graag een kopie van uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
meesturen.

1 Uw gegevens

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

1.2 Naam 

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj).

Voorletters Achternaam

2 Gegevens mederekeninghouder

2.1 Naam 

2.2 Geboortedatum (ddmmjjjj) 

Voorletters Achternaam

Is het nieuwe rekeningnummer een “en/of” - rekening? Dan zijn de gegevens van de andere rekeninghouder ook verplicht.  
De mederekeninghouder moet dan ook zijn/haar handtekening plaatsen.

3 Uw oude en nieuwe rekeningnummer

3.1 Oud rekeningnummer 
 Naam van bank en IBAN nummer 
3.2 Nieuw rekeningnummer 
 Naam van bank en IBAN nummer 

3.3 Ingangsdatum nieuwe rekening 
(ddmmjjjj)

4 Ondertekening

4.1 Datum ondertekening (ddmmjjjj) 
  
  
  
  

4.2 Handtekening

Uw handtekening Handtekening mederekeninghouder
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Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u een wijziging van uw rekeningnummer in Nederland aan ons door.
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
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. Daarnaast ook graag een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart meesturen.
1         Uw gegevens
1.1         Pensioennummer
Dit vindt u onder het kopje         ‘Ons kenmerk’, bovenaan de correspondentie van uw pensioenfonds
1.2         Naam
1.3         Geboortedatum (ddmmjjjj).
Voorletters
Achternaam
2         Gegevens mederekeninghouder
2.1         Naam
2.2         Geboortedatum (ddmmjjjj) 
Voorletters
Achternaam
Is het nieuwe rekeningnummer een “en/of” - rekening? Dan zijn de gegevens van de andere rekeninghouder ook verplicht.  De mederekeninghouder moet dan ook zijn/haar handtekening plaatsen.
3         Uw oude en nieuwe rekeningnummer
3.1         Oud rekeningnummer
         Naam van bank en IBAN nummer
3.2         Nieuw rekeningnummer
         Naam van bank en IBAN nummer
3.3         Ingangsdatum nieuwe rekening (ddmmjjjj)
4         Ondertekening
4.1         Datum ondertekening (ddmmjjjj)
 
 
 
 
4.2         Handtekening
Uw handtekening
Handtekening mederekeninghouder
E. Swanborn
Formzet, Rijswijk
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