
VGB Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples 
Aristoteleslaan 39, 2408 DS, ALPHEN AD RIJN Tel.:+31 (0)637 613 140 

Postbus 2131, 2400 CC ALPHEN AD RIJN; E-mail: info@gepensioneerdenbuhrmann.nl 
 

Bank: BIC: ABNA NL2A, IBAN: NL30 ABNA 0622 4141 00 t.n.v. Vereniging Gepensioneerden Buhrmann, Doetinchem 
Website: www.gepensioneerdenbuhrmann.nl 

Aanmeldingsformulier 
 
 
Ondergetekende (alleen nieuwe leden),  
 
Naam  _______________________________    Voorletter (s) __________    m☐ v☐ 
 
Adres    ______________________________________________________________  
 
Postcode   ____________________________    Woonplaats  ____________________   
 
Land     ______________________________    Geboortedatum _________________  
 
Telefoon   ____________________________    Mobiel  ________________________  
 
Fax      _______________________________    E-mail   ________________________  
 
Bij welke onderneming was u het laatst werkzaam? 
 
 
Meldt zich hierbij als lid van de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples.  
De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt op dit 
moment € 12,- voor een lid met een ouderdomspensioen en € 6,- voor een lid met een 
partnerpensioen. Voor leden die ouder zijn dan 80 jaar geldt een contributie vrijstelling. 
 
Over het kalenderjaar waarin u zich aanmeldt is geen contributie verschuldigd.  
U ontvangt voor het nieuwe jaar een nota voor het dan geldende contributiebedrag. 
 
Leden die op 1 januari van het contributie jaar ouder dan 80 jaar zijn kunnen vrijstelling 
krijgen van de contributie betaling. Zij moeten dit wel zelf doorgeven aan het secretariaat met 
vermelding van de geboortedatum. 
 
Is er sprake van een partnerpensioen? ja ☐ nee ☐ 
Zo ja, S.V.P. de naam van de betrokkene opgeven _______________________________   
Heeft u kennis, ervaring op het gebied van: 
Pensioenen/Financiën/Personeelszaken?     ja ☐ nee ☐ 
Bent u beschikbaar/bereid voor een functie binnen onze vereniging?          ja ☐ nee ☐ 
 
Plaats     Datum     Handtekening 
 
 ______________________       ____________________             ________________   
 
U kunt het aanmeldingsformulier in een gesloten envelop – zonder postzegel – sturen naar: 
Secretariaat Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples 
Antwoordnummer  10273, 2400 VB, Alphen aan den Rijn 
 
Of mailen aan: info@gepensioneerdenbuhrmann.nl  
 
Vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples verstrekt uitsluitend deze gegevens aan derden 
en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting en tevens aan de administratie van het pensioenfonds om uw persoonlijke 
gegevens actueel te houden. Met deze aanmelding gaat u hier mee akkoord. Op de website staat 
onze Privacy verklaring. 


