
FORMULIER EIGEN BIJDRAGE VRIJWILLIGE REGELING  

For English see below 

Ondergetekende, 

 
Voorletters en naam : ……………………………………………………………………….. 

Adres        : ……………………………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats : ……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum             :   ………………………… 

Personeelsnummer       :  ………………………… 

 

 
verzoekt hiermee tot het 

 
[  ]         stopzetten van de maandelijkse storting ‘vrijwillige deelnemersbijdrage’ per (datum) ………………….. 

 

 
verzoekt hiermee om van het salaris in te houden en namens ondergetekende te storten in de vrijwillige regeling  

 
[  ] maandelijks vanaf …………….(maand) een bedrag van € ................. 

en/of 

[  ]         een eenmalige storting in de maand  ……… van het huidige kalenderjaar een (extra) bedrag van € ...................... 

 

 

(de keuze, die niet gewenst wordt graag doorstrepen) 

 
 

 
Datum: .................................... 

 

Handtekening deelnemer: 

 
 

.................................................. 

 
Mail dit formulier ingevuld en ondertekend naar HR Services via verzekeringenenpensioen.bnl@capgemini.com. 

We adviseren je een kopie voor je eigen administratie te bewaren. 

 
Wij controleren of het bedrag fiscaal toegestaan is. Daarbij houden wij geen rekening met andere bedragen die je in een 
eigen pensioen-voorziening stort. Als je zelf extra stortingen doet naast deze extra storting, ben je er zelf verantwoordelijk  
voor om te bepalen dat je fiscale maxima respecteert. 

 
 

Je hebt altijd de mogelijkheid om uitbetalingen van Capgemini aan jou te gebruiken voor extra stortingen. Je kunt dit 

schriftelijk aan HR Services doorgeven via bovenstaand emailadres.  



FORM OWN CONTRIBUTION VOLUNTARY SCHEME  

 

Undersigned, 

 
Initials and name         :................................  

Address                       :...................................................................................  

Postal code/City          : ............................................  

Date of birth                :.............................. 

Personnel ID               : ………………………… 

 

 
hereby requests the 

 
[ ] stopping of the monthly deposit 'voluntary participant contribution' per (date) ....................... 

 
 

hereby requests the salary be deducted and paid into the voluntary scheme on behalf of the undersigned  

 
[ ] monthly from ................(month) an amount of € ................. and/or 

[ ] a one-time deposit in the month ......... of the current calendar year an (extra) amount of € ...................... 

     

     (please cross out the choice, which is not desired) 

 
 

 
Date:.................................... 

 

Signature participant: 

 
 

.................................................. 

 
Mail this form completed and signed to HR Services via verzekeringenenpensioen.bnl@capgemini.com.  

We advise you to keep a copy for your own records. 

 
We check whether the amount is fiscally permitted. In doing so, we do not take into account other amounts that you deposit 
in your own pension provision. If you make additional deposits yourself in addition to this extra deposit, you are responsible 
for determining that you respect tax ceilings. 

 
 

You have always the possibility to use payouts of Capgemini to you for additional deposits. You can do this in writing to 

HR Services via above email address.  



Toelichting / Extra information 

 
Voor de vrijwillige regeling wordt gebruik gemaakt van Mijn Pensioen van NNIP. Jouw inleg wordt gestort op een 

rekening die op jouw naam staat.  Informatie over Mijn pensioen vind je op de website https://mijnpensioen.nnip.com/. 

Jouw inleg wordt belegd in beleggingsfondsen. Hoe dat gedaan wordt is aan jou. 

 
Je ontvangt een user-id met wachtwoord om in te kunnen loggen op de site. 

Ingelogd kan je online een aantal handelingen verrichten op de website, waaronder: 

- Wijzigen persoonsgegevens; 

- Creëren of aanpassen risicoprofiel; 

- Kiezen in welk product je wil beleggen. Maak je geen keuze dan wordt de LifeCycleMix defensief toegepast; 

- Wijzigen van de productkeuze; 

- Wijzigingen aanbrengen in de beleggingsmix door het geven van verkoop- en aankooporders (alleen bij 

Eigen verdeling en Vrije keuze) 

Er zijn drie producten waar je uit kunt kiezen: 

- LifeCycleMix; 

- Eigen verdeling; 

- Vrije keuze. 

 

Meer informatie over de eigenschappen van ieder product vind je op https://mijnpensioen.nnip.com/. 

 
The voluntary scheme uses NNIP's My Pension. Your inlay will be deposited into an account that is in your name.   

Information about My pension can be found on the website https://mijnpensioen.nnip.com/.  Your inlay is invested in 

investment funds. How that is done is up to you. 

 
You will receive a user ID with password to log in to the site. 

Logged in, you can perform a number of actions online on the website, including: 

1. Change personal data; 

2. Create or adjust risk profile; 

3. Choosing which product you want to invest in. If you do not make a choice, the LifeCycleMix is applied defensively; 

4. Changing the product choice; 

5. Make changes to the investment mix by giving sales and purchase orders (only under Own distribution and 

Free choice) 

There are three products to choose from: 

6. LifeCycleMix; 

7. Own distribution; 

8. Free choice. 

 

Information about the properties of each product can be found on https://mijnpensioen.nnip.com/. 
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