AANVRAAGFORMULIER

AOV- Partnertoeslag
Centrumgebied Kralendijk z/n, Bonaire Tel: 715-8888
Mazinga Complex a/b Fort Oranjestraat, St. Eustatius Tel: 318-3370
Old Antique Inn, Saba Tel: 416-3934

AOV nr:

PERSOONSGEGEVENS JONGERE PARTNER
PERSONAL DATA YOUNGER PARTNER
1. Achternaam
Surname
2. Meisjesnaam
Maiden name
3. Voorna(a)m(en)
Given name(s)
4. Geslacht
Sex

Man /Male
Vrouw /Female

5. Geboortedatum
Date of birth
6. Sedulanummer
ID number
7. Crib-nummer
Crib number
8. Geboorteplaats
Place of birth
9. Geboorteland
Homeland
10. Nationaliteit
Nationality
11. Adres
Address
12. Wijk
Neighbourhood
13. Postcode en woonplaats
ZIP code and place of residence
14. Woonland
Country of residence
15. Telefoonnummer
Telephone number

Thuis:
Home
Mobiel:
Mobile

16. E-mailadres
E-mail address
17. Plaats en datum huwelijk
Place and date of marriage

Plaats:
Place
Datum huwelijk:
Date of marriage
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PERSOONSGEGEVENS OUDERE PARTNER
PERSONAL DATA OLDER PARTNER
18. Achternaam
Surname
19. Meisjesnaam
Maiden name
20. Voorna(a)m(en)
Given name(s)
21. Geslacht
Sex

Man Male
Vrouw Female

22. Geboortedatum
Date of birth
23. Sedulanummer
ID number
24. Crib-nummer
Crib number

VERZEKERING JONGERE PARTNER
INSURANCE YOUNGER PARTNER
25. Gedurende welke tijdvakken heeft u in
Caribisch Nederland gewoond of gewerkt na
uw 15de verjaardag?
During which period you lived or worked
in the Caribbean Netherlands after your
15th birthday?

Tijdvakken
Periods
Van
From
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Tot
Until

Eiland
Island

INKOMEN
INCOME
26. Ontvangt u of uw partner naast het AOV-pensioen een
andere inkomen? Zo ja geef aan de naam, plaats van
de organisatie, hoogte van inkomen en wie de
begunstigde is.
Do you or your partner receive another income in
addition to the AOV-pension? If yes please specify
the name, location of the
27. Vul de naam van de organisatie, de
plaats, het bedrag van het inkomen
en naam van de persoon die het
ontvangt in.

Ja (ga door naar vraag 27)
yes (proceed to question 27)
Nee (ga door naar vraag 28)
No (proceed to question 28)

Andere inkomen
Another income
Naam organisatie
Name
organisation

Plaats/land
Place/country

Bedrag
jaarinkomen
Amount
yearincome

Naam
begunstigde
Name
beneficiary

Please enter the name of the
organization, the place, the
amount of the income and name
of the person receiving it.

Let op!
Voeg tevens van elke organisatie een (de) bewijsstuk(en) van de hoogte van het jaarinkomen bij.
Achteraf zal het inkomen gecontroleerd worden, blijkt het inkomen hoger te zijn dan bij ons bekend dan
zijn wij genoodzaakt de teveel betaalde partnertoeslag terug te vorderen.

Geef wijzigingen over het inkomen gelijk aan ons door!

Please note!
Also add from each organization a (the) evidence of the height of the annual income. The income will
be checked afterwards, If the income is higher than known to us than we are forced to recover the
overpaid partner surcharge.

Immediately submit changes on the income to us!
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BETALING
PAYMENT
28. Betaling per bank
Payment by bank

Rekeningnummer :
Account number
DDA Courant
SAV Savings
Naam begunstigde:
Name beneficiary
Naam van de bank:
Name of the bank

29. Extra gegevens voor buitenlandse
bankrekening
Additional information for foreign bank
account

Bankcode (IBAN):
Transit number/swiftcode:
Adres van de bank:
Address of the bank
Land/plaats van de bank:
Country/City of the bank

Partners verklaren dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn beantwoord.
Partners declare that the above questions are answered truthfully

Datum
Date

Handtekening jongere partner :---------------------------Signature younger partner
Handtekening oudere partner :----------------------------Signature older partner

Voeg een kopie van legitimatiebewijs en een kopie van uw bankgegevens bij, zodat wij uw
rekeningnummer kunnen verifiëren.
Please attach a copy of proof of identity and a copy of your bank details, so that we can verify
your account number.
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