
Contactgegevens
Telefoon: (050) 582 79 00
E-mail: pensioendesk@kpnpensioen.nl

Postadres
Postbus 501
9700 AM Groningen 

Opvragen pensioengegevens 
IIR-037

Machtiging

Waarom dit formulier?
Met dit formulier geef je een machtiging 
af aan iemand anders dan jezelf om je 
pensioengegevens op te vragen en te 
ontvangen (bijvoorbeeld je werkgever, een  
familielid of de vakbond). NB. Deze machtiging 
kun je niet gebruiken om iemand anders dan 
jezelf pensioen te laten aanvragen of andere 
financiële beslissingen te nemen.

Meesturen
Stuur met dit formulier een kopie mee van het 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de 
persoon die de machtiging afgeeft. 
Zorg ervoor dat de volgende gegevens
onherkenbaar zijn gemaakt: pasfoto, strook 
met nummers en codes onderaan het paspoort, 
documentnummer, burgerservicenummer (BSN). 
Deze  gegevens hebben wij namelijk niet nodig.

Terugsturen 
Stuur het formulier terug naar:
Pensioenfonds KPN
Postbus 501, 9700 AM Groningen

Of mail het ondertekende formulier naar:
pensioendesk@kpnpensioen.nl

2 Gegevens gemachtigde

2.1  Naam werkgever/vakbond/ 
familielid of andere derde

2.2 Naam contactpersoon

2.3  Straat en huisnummer

2.4   Postcode en plaats Postcode Plaats

3  Post 
Op welk adres wil je post ontvangen?

3.1  Straat en huisnummer

3.2 Postcode en plaats Postcode Plaats

Vul hier de gegevens in van de persoon die de machtiging afgeeft.

Vul hier de gegevens in van de persoon die je machtigt.

5 Ondertekening

5.1 Plaats en datum (ddmmjjjj)

5.2 Handtekening

Deelnemer/volmachtgever Gemachtigde

1 Je gegevens

1.1 Pensioennummer 
Dit vind je onder het kopje 

‘kenmerk’, boven aan onze brieven

1.2 Naam  Voorletters

Achternaam  

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

1.4 Telefoonnummer

4 Checklist bijlage
Stuur onderstaande bijlage met dit formulier mee. 

  Kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de persoon die de machtiging afgeeft.

mailto:pensioendesk@kpnpensioen.nl

	1: 
	3 Geboortedatum 6: 
	2 Achternaam 6: 
	2 Voorletters 6: 
	1 pensioennummer 6: 
	4 Telefoonnummer 6: 

	Selectievakje 4: Off
	5: 
	1 Ondertekening datum: 
	1 Ondertekening plaats: 

	3: 
	2 Post Plaats: 
	2 Post Postcode: 
	1 Post straat: 

	2: 
	4 Gemachtigde plaats: 
	4 Gemachtigde postcode: 
	3 Gemachtigde straat: 
	2 Gemachtigde naam: 
	1 Gemachtigde werkgever: 



