Bewijs van in leven zijn

Certificate of life - Certificat de vie - Fe de la vida – Lebensbescheinigung
Naam

Name - Nom - Nombre - Name

Huidig Adres

Current Address - Présent adresse - Attuale dirección - Aktuell Adresse

Postcode en plaats

Postal code and place - Code postal et ville - Código postal y ciudad Postleizahl und Ort

,

Land

Country - Pays - País - Land

E-mail

e-mail - email - e-mail - E-Mail

Geboortedatum (dag / maand / jaar)

/

Date of birth - Date de naissance - Fecha de nacimiento - Geburtsdatum

Klantnummer

Clientnumber - Numéro de client - Número de cliente - Kundennummer

/

VO

Bevoegde autoriteit

Competent authority - Autorité compétente - Autoridad competente - Zuständige Behörde
Bevoegde personen van officiële instanties zijn: de burgemeester van uw gemeente, een ambtenaar van de burgerlijke stand van uw
woonplaats, een ambtenaar van een Nederlands consulaat of ambassade in het land waar u woont, een notaris of (een medische verklaring
van) een arts. Let op! Een document van een bank of advocaat kan niet worden geaccepteerd.
Official authorities are: a Municipality, a Municipal authority, a local government body, a civil-low notary, a Dutch embassy, a doctor’s medical
certificate. Note! A document from a bank or lawyer can not be accepted.
Ondergetekende verklaart hiermee dat de hierboven genoemde persoon nu in leven is.
The undersigned herewith certifies that the person indicated above is alive today. - Le (la) soussigné(e) certife par la présente que la personne
indiquée est en vie en date de ce jour. - El que subscribe certifica que la persona arriba mencionada esta con vida en dia de la fecha. - Die/der
Unterzeichnete erklärt, dass die obenerwähnte Person am heutigen Tag am Leben ist.

Naam

Name - Nom - Nombre - Name

Functie

Function - Fonction - Función - Funktion

Plaats en datum (dag / maand / jaar)
Place and date - Lieu et date - Lugar y Fecha - Ort und Datum

Handtekening en stempel

Signature and stamp - Signature et cachet - Firma y sello - Unterschrift und Stempel

Verstuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar
Please return the completed form to

klantenservice@volopensioen.nl
of per post - or by mail

Volo pensioen, Afdeling klantenservice, Postbus 271, 3700 AG, Zeist, The Netherlands

20161227

,

/

/

