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Vragenformulier ten behoeve van een onderzoek naar verplichte aansluiting bij Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas voor de sector Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in 
Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf.

Gegevens onderneming

 KvK-nummer

 Loonheffingsnummer 

 Naam onderneming

 Contactpersoon

 Adres

 Postcode en plaats  

1 Hoeveel werknemers zijn er bij uw onderneming in dienst?   

2 Hoeveel werknemers houden zich bezig met de hoofdactiviteit van de onderneming? 

3 Voor welk percentage houdt uw onderneming zich bezig met de volgende activiteiten, uitgedrukt in een 
percentage van de volledige omzet: 
                                                   Omzetpercentage:                                                   

• De groothandel in be- en onbewerkt vlakglas (leveren zonder te plaatsen) 

• Het plaatsen van be- en onbewerkt vlakglas, onderverdeeld in:

 - leveren en plaatsen; business to business / zakelijk

 - leveren en plaatsen; particulieren

 - plaatsen zonder leveren; business to business / zakelijk

 - plaatsen zonder leveren; particulieren

• De bedrijfsmatige be- en verwerking van vlakglas 

• Het vervaardigen van glas in metaal  
(geëtst en gebrandschilderd vlakglas daaronder begrepen)

• De groothandel in verf   

• Andere activiteiten, namelijk:
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4 Vanaf welke datum houdt uw onderneming zich bezig Vanaf …..-…..-…….  
met bovenstaande activiteiten?  (dd-mm-jjjj)

5 Welke datum heeft u voor het eerst personeel in dienst genomen? Vanaf …..-…..-……. 
  (dd-mm-jjjj)

6 Is op uw onderneming een CAO van toepassing?   O Ja O Nee 
 
Zo ja, welke:     

7 Bent u lid van een werkgeversorganisatie?  O Ja O Nee 
 
Zo ja, welke:   

8 Is voor de werknemers van uw onderneming een pensioenvoorziening getroffen? O Ja O Nee 
 
Zo ja, bij welke pensioenuitvoerder?  
 
Zo ja, sinds wanneer is deze pensioenregeling getroffen?  
 
Wat is de begin- en einddatum van de huidige 
pensioenuitvoeringsovereenkomst van uw onderneming? 

De statutair directeur / eigenaar verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld:

Datum: …....-…....-…..….   .....................  Naam contactpersoon: 
(dd-mm-jjjj)   ..........................................    

Plaats:    Functie contactpersoon: 
     

Uw handtekening:    E-mail-adres: 

     Stempel:  

Graag (kopie) uittreksel KvK toevoegen.

 
Wij vragen u dit formulier naar ons te mailen via vlakglas-werkgevers@azl.eu. 

Hebt u hulp nodig bij het invullen? Bel dan met de Klantenservice van AZL: 088 116 24 27. 


