
  

ECO-034.1312

Wijziging toepassing loonheffingskorting 
ECO-034

Waarom dit formulier? 
Met dit formulier geeft u een wijziging 
door voor de toepassing van de 
loonheffingskorting op uw uitkering van 
Stichting Pensioenfonds Honeywell. 
 

Terugsturen
Stuur het formulier terug naar:
Stichting Pensioenfonds Honeywell, 
Postbus 30396, 1303 AJ Almere.
Of mail het ondertekende formulier naar: 
pfhoneywell@appelpensioen.nl 

1 Uw gegevens

1.1 Pensioennummer 
Dit vindt u onder het kopje ‘Ons kenmerk’, 

bovenaan de correspondentie van uw 

pensioenfonds 

1.2 Naam 

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj) 

 

Voorletters Achternaam

2 Wijziging loonheffingskorting

2.1 Wilt u dat Stichting Pensioenfonds 
Honeywell de loonheffingskorting 
toepast op uw uitkering? 

2.2 Ingangsdatum wijziging (ddmmjjjj)

Ja Nee

3 Ondertekening

3.1 Datum ondertekening (ddmmjjjj) 
  
  
  
  

3.2 Uw handtekening
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Wijziging toepassing loonheffingskorting
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Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u een wijziging door voor de toepassing van de loonheffingskorting op uw uitkering van Stichting Pensioenfonds Honeywell.
 
Terugsturen
Stuur het formulier terug naar: 
Stichting Pensioenfonds Honeywell, 
Postbus 501, 9700 AM Groningen. 
Of mail het ondertekende formulier naar: pf.honeywell@tkppensioen.nl
1         Uw gegevens
1.1         Pensioennummer
Dit vindt u onder het kopje ‘Ons kenmerk’, bovenaan de correspondentie van uw pensioenfonds
1.2         Naam
1.3         Geboortedatum (ddmmjjjj)
 
Voorletters
Achternaam
2         Wijziging loonheffingskorting
2.1         Wilt u dat Stichting Pensioenfonds Honeywell de loonheffingskorting toepast op uw uitkering?
2.2         Ingangsdatum wijziging (ddmmjjjj)
3         Ondertekening
3.1         Datum ondertekening (ddmmjjjj)
 
 
 
 
3.2         Uw handtekening
E. Swanborn
Formzet, Rijswijk
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