BTER SF BIKUDAK

Bedrijfstakeigen regelingen Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam
T 020 583 70 70
E bterbikudak@apg.nl
W www.caobikudak.nl

De uitvoering van de pensioenregeling en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector
wordt verzorgd door APG.

Wintersluitingsregeling oudere werknemers
SF BIKUDAK
1

Door werkgever in te vullen
Formulier moet uiterlijk 31 maart 2020 zijn ontvangen door APG

Naam en voorletter(s)

man

vrouw

Registratienummer
Datum indiensttreding

Geboortedatum
Vierdaagse werkweek

2

Ja

Nee

Wintersluitingsdag(en)
S.v.p. een kruisje plaatsen achter de datum indien het een halve dag betreft

Datum

3

Verklaring van werkgever en werknemer
Ondergetekenden verklaren dat:
• Bovengenoemde werknemer op de genoemde dag(en) niet heeft gewerkt;
• Over die dag(en) geen uitkering is ontvangen op grond van een andere regeling of één van de
sociale verzekeringswetten;
• Over die dag(en) het loon is doorbetaald;
• De vermelde gegevens op dit formulier volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld;
• Het fonds toestemming heeft om persoonsgegevens te controleren in de pensioenadministratie

van bpfBOUW.
Telefoonnummer van de
werkgever
Datum
Handtekening werknemer

Handtekening werkgever

Vergoeding | Voorwaarden

Dit formulier kunt u sturen naar:
BTER SF BIKUDAK
Postbus 8700
1005 AS Amsterdam
en/of
E bterbikudak@apg.nl
Exemplaar voor fonds

APG

Januari 2020

Werkgever kan over de wintersluiting 2019/2020 bij het fonds over max. 7 dagen
€ 115 per dag declareren voor werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De werknemer bereikt binnen 10 jaar de AOWgerechtigde leeftijd;
• De werknemer is minimaal 5 jaar in loondienst van een werkgever in de zin van de
cao BIKUDAK; en
• De werknemer heeft gekozen voor een 4daagse werkweek; of
De werknemer is 45 jaar of langer werkzaam in de sector en heeft gekozen voor een
3 of 4daagse werkweek.
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