
AANMELDEN

PARTNER

Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Als u samenwoont of gaat 
samenwonen, krijgt PNO Media daar geen bericht van. U moet ons hiervan zelf schriftelijk op de hoogte stellen. 
Ten minste als u wilt dat uw partner na uw overlijden recht krijgt op partnerpensioen. Alleen partners die voor de 
ingang van het pensioen zijn aangemeld kunnen aanspraak maken op partnerpensioen.

Gebruik dit formulier
Als u minimaal 6 maanden op hetzelfde adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven, kunt 
u voor het aanmelden van uw partner dit formulier gebruiken. Als u samenwoont en er is sprake van een 
samenlevingsovereen-komst, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. Het volstaat als u een kopie van de 
samenlevingsovereenkomst naar ons opstuurt. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt 
PNO Media automatisch bericht van de BRP. U hoeft ons hierover niet te informeren. Informeer ons wel als u in 
het buitenland trouwt.

1. Uw gegevens

Achternaam 

Voorletters 

Geboortedatum 

PNO-nummer 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Woont samen sinds    
 

2. Gegevens van uw partner

Achternaam 

Voorletters 

Geboortedatum 

BSN 

Sla om



Let op: Als u samenwoont en u beëindigt of onderbreekt uw relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht.  
U moet ons dan binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte stellen.

Plaats  Datum  
 

Uw handtekening  Handtekening partner 

Meer informatie
Meer informatie over partnerpensioen vindt u op onze website: pnomedia.nl. Ook kunt u het pensioenreglement  
raadplegen. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en 
bekijk uw digitale pensioenoverzicht: pnomedia.nl/mijnpno.

U kunt dit formulier opsturen naar Pensioenfonds PNO Media, Antwoordnummer 429, 1200 WB Hilversum. 
Of voorzien van uw handtekening, scannen en e-mailen naar pensioenen@pnomedia.nl.
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