Vragenformulier verplichte aansluiting
Toelichting
Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan) werkzaam in het Levensmiddelenbedrijf?
Dan is uw onderneming mogelijk verplicht tot deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds
Levensmiddelen. Om te kunnen beoordelen of dat zo is ontvangt u dit vragenformulier.
Telefoonnummer:
Email:
Postadres:
Website:

088 - 116 3071
werkgeversregistratie@azl.eu
Postbus 4471, 6401 CZ HEERLEN
www.bpfl.nl

Algemene Bedrijfsgegevens
Naam onderneming
Statutair Bestuurder
Adres
Postcode en plaats
KvK-nummer
Loonheffingsnummer

Vragen ter beoordeling van uw onderneming
1.

2.

a. Exploiteert u een fysieke winkel?		

ja

nee

b. Exploiteert u een virtuele winkel? 		

ja

nee

a. Exploiteert u een markt-, straat- of rivierenhandel?		

ja

nee

b. Zo ja, betreft het markthandel (vaste marktkraam in een markthal?

ja

nee

Als u bij vraag 1a, 1b óf 2b ja heeft ingevuld, ga naar vraag 3. Zo niet, ga dan naar vraag 12.
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3.

Kruis aan welke producten u verkoopt:
Indien aanwezig ontvangen wij graag een assortimentslijst
kruidenierswaren
zuivel en eieren

kaas

aardappelen

groente en fruit

bier

wijn

frisdranken		

vlees

wild en gevogelte

vleeswaren en salades

vis		

schaal- en schelpdieren

brood en gebak

koek- en banketartikelen

maaltijden		

maaltijdcomponenten

ijs 		

chocolade en chocoladeproducten

snoep- en zoetwaren

zoutjes

onderleggers en notenbarproducten

delicatessen

diervoeding		

rookwaren

drogmetica		

schoonmaak- en onderhoudsartikelen

kantoorbenodigdheden en wenskaarten

lectuur

huishoudelijke artikelen

dierenbenodigdheden

bloemen en planten
Anders, namelijk:

4. Sinds welke datum voert u het assortiment zoals bij vraag 3 aangegeven?

5.

Exploiteert u een kaasspeciaalzaak?

ja

nee

6.

Exploiteert u een delicatessenwinkel?

ja

nee

7.

Exploiteert u een zuiveldetailhandel

ja

nee

8.

Exploiteert u een supermarkt of levensmiddelenwinkel op een recreatiepark?

ja

nee
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Verdeling van activiteiten
9.

Hoeveel procent van het aantal arbeidsuren is gerelateerd
aan activiteiten genoemd in vraag 3 t/m 8?	

% van de arbeidsuren

10. Hoeveel procent van het loonbedrag is gerelateerd aan
activiteiten genoemd in vraag 3 t/m 8? 	

% van het loonbedrag

11. Indien bij vraag 9 en 10 een lager percentage dan 100% is ingevuld, waaruit bestaan de overige activiteiten?
Activiteiten: 

% van de arbeidsuren

% van het loonbedrag

% van de arbeidsuren

% van het loonbedrag

Activiteiten: 

Algemene vragen
12. Waaruit bestaan de bedrijfsactiviteiten?
(in uw eigen woorden)

13. Sinds welke datum voert u deze activiteiten uit?

14. Per wanneer is de onderneming opgericht?

15. Wanneer de bovenstaande datums bij vraag 13 en 14 niet gelijk zijn, welke activiteiten zijn er uitgevoerd
tussen de oprichting en de benoemde datum bij vraag 13?
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16. Heeft de onderneming personeel in dienst (gehad)?
	  Ja, sinds:

werknemers momenteel in dienst

Nee, de onderneming verklaart nooit premieplichtig personeel in dienst te hebben gehad.

17. Bent u lid van een werkgeversorganisatie of branchevereniging?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, welke?

18. Geldt voor uw onderneming een cao?
Zo ja, welke cao:

19. a. Is er voor uw werknemers een pensioenregeling getroffen?
b. Zo ja, bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds ?
c. Zo ja, welk bedrijfstakpensioenfonds ?

Indien uw onderneming is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds ontvangen wij graag een bewijs van
aansluiting in de vorm van de aansluitbrief en een recente premienota met een betaalbewijs.

20. Is uw bedrijf een doorstart/ afsplitsing of voortzetting van een andere onderneming?
Zo ja, wat was de naam en het KvK-nummer van de andere onderneming?
doorstart

ja

afsplitsing

nee

voortzetting

Naam:
KvK-nummer:

21. Beschikt u over aanvullende informatie die voor
aansluiting bij Bpf Levensmiddelen van belang kan zijn?

ja

nee

Zo ja, welke?

Wanneer de loongegevens door een extern administratiekantoor worden ingezonden, vul dan
hier de gegevens in:
Naam kantoor:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gaat u ermee akkoord dat alle voor u bestemde correspondentie uitsluitend gericht wordt aan uw administratiekantoor?
ja, hiermee ga ik akkoord
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nee, hiermee ga ik niet akkoord

Ondertekening (deze dient te geschieden door de statutair directeur / eigenaar en/of gevolmachtigde)
De statutair directeur/ eigenaar / en/of gevolmachtigde, verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld:
plaats

datum

handtekening en stempel

Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Webadres onderneming:
–
–

recent uittreksel KvK (ook van evt. concern- ondernemingen) waaruit blijkt dat de invuller van dit vragenformulier
statutair directeur/ eigenaar en/of gevolmachtigde is van de onderneming;
schriftelijke machtiging ondertekend door de directeur/ eigenaar en/of gevolmachtigde genoemd in het KvK
uittreksel indien dit vragenformulier niet door de directeur/ eigenaar en/of gevolmachtigde wordt ingediend.

Tot slot attenderen wij u er op dat Bpf Levensmiddelen zich te allen tijde het recht voorbehoudt tot het stellen van
aanvullende vragen, indien uw antwoorden in dit vragenformulier daartoe aanleiding geven.

U kunt het ingevulde formulier en bijgevoegde stukken mailen naar
werkgeversregistratie@azl.eu

Reset
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Opslaan

Printen

