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Vragenformulier ter beoordeling van de verplichte aansluiting bij:  

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in 

 Levensmiddelen     

Telefoonnummer:  088 -116 2425 
Email:  werkgeversregistratie@bpffoodservice.nl 
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ HEERLEN 
Website:  www.bpffoodservice.nl

Algemene Bedrijfsgegevens

Naam onderneming 

Statutair Bestuurder 

Eigenaar/Gevolmachtigde 
van de onderneming

Adres

Postcode en plaats     

KvK-nummer 

Loonheffingennummer 

Uw personeel

Is er personeel in dienst (geweest)?

ja, in de periode  tot

nee de onderneming heeft nooit personeel in dienst gehad.

Let op: de DGA en werknemers jonger dan 21 of bij indiensttreding reeds ouder dan de fiscale pensioenleeftijd zijn 
geen personeel in de zin van deze vraag.

Hoeveel werknemers heeft de onderneming in totaal (dus ongeacht de leeftijd) op dit moment in dienst en 
hoeveel fte betreft dit?

werknemers fte.

Wat is de hoogte van de bruto loonsom op jaarbasis binnen de onderneming? €

Vragenformulier verplichte aansluiting
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Is de onderneming lid van een werkgeversorganisatie / branchevereniging, zo ja welke?

Welke CAO is van toepassing op de onderneming?

Heeft de onderneming al een pensioenregeling bij:

een (verplicht gesteld) pensioenfonds. Zo ja bij welk fonds?

een verzekeraar of premiepensioeninstelling. Zo ja, welke?

Wie stuurt de loongegevens? uw administratiekantoor uzelf 

Wanneer de loongegevens door een extern Administratiekantoor worden ingezonden, vul dan hier de gegevens 
in:

Naam kantoor

Postadres 

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Gaat u ermee akkoord dat alle voor u bestemde 
correspondentie uitsluitend gericht wordt aan  
uw administratiekantoor? ja nee

N.B. altijd meesturen:

– recent uittreksel Kamer van Koophandel (ook van evt. concern-ondernemingen) waaruit blijkt dat de invuller van dit
vragenformulier bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde is van de onderneming; en

– schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde genoemd in het uittreksel van
de Kamer van Koophandel indien dit aanvraagformulier niet door de eigenaar/bestuurder en/of gevolmachtigde wordt
ingediend
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1. Vragenlijst: Foodproducten, non-foodproducten en diensten

Heeft u een assortimentslijst?

 nee

ja › stuur deze dan mee, dan controleren wij de door u ingevulde vragenlijst voor u.

1a Handelt1 de onderneming in een of meerdere onderstaande foodproducten ongeacht de herkomst, de 
 verpakkingsvorm en de verschijningsvorm (vers, houdbaar of diepgevroren) tenzij de specifieke groep enige 
vorm uitsluit, zoals het geval is bij de groep “ijs” en “diepvriessnacks”? Zo ja, kruis deze foodproducten aan. 
Zo nee, ga verder naar 1b.

Alcoholvrije drank, alle voor consumptie gereed zijnde dranken, 
waaronder waters, frisdrank, etc. met uitzondering van zuivel

Zwak alcoholische drank, bijvoorbeeld bier, wijn

Sterk alcoholische drank, bijvoorbeeld gedistilleerd

Tabak en/of tabaksproducten › zo ja, kijk ook bij 2 “Specialistische Groothandel”.

Brood

Vlees en/of vleeswaren, met uitzondering van wild en gevogelte › zo ja, kijk ook bij 2 “Specialistische Groothandel”.

Vis › zo ja, kijk ook bij 2 “Specialistische Groothandel”.

Patisserie

Wild en/of gevogelte

Binnen- en/of buitenlandse kaas

Eieren en/of salades

Conveniencemaaltijden

Zuivel en/of zuivelproducten, bijvoorbeeld dagverse zuivel, melk, boter, en room met uitzondering van kaas

Aardappelen, groenten en/of fruit (AGF)

IJs

Diepvriessnacks

Droge kruidenierswaren (DKW) en/of overige food › zo ja, kijk ook bij 2 “Specialistische Groothandel”. 

Het omzetpercentage behaald met de onder 1a genoemde groepen bedraagt:   %

Hoeveel procent van de omzet met de producten onder 1a wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers2: %

1 Onder “handelen” wordt mede verstaan “kopen en verkopen in transitovorm”.
2 Ook zorginstellingen en bedrijfskantines dienen als bedrijfsmatige afnemers te worden aangemerkt
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1b.  Handelt3 de onderneming in een of meerdere onderstaande non-foodproducten? 
Zo ja, kruis deze non-foodproducten aan. Zo nee, ga verder naar 1c.

Keuken- en/of horeca-apparatuur/meubilair

Bedrijfskleding en/of -textiel

Horeca non-food

Schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen

Overige non-food 

Het omzetpercentage behaald met de onder 1b genoemde groepen bedraagt:   %

Hoeveel procent van de omzet met de producten onder 1b wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers4: %

1c.  Verricht de onderneming een of meerdere onderstaande diensten? Ja, dan verzoeken wij u de diensten die de 
onderneming uitvoert aan te kruisen en aan te geven hoeveel procent van de omzet met deze diensten wordt 
behaald. Zo ja, kruis deze diensten aan. Zo nee, ga verder naar 1d.

Het instrueren en/of opleiden van personeel werkzaam in de horeca- en/of cateringbranche en/of de  
advisering over de bereiding van voeding en/of de advisering over menucalculaties en/of andere exploitatie  
activiteiten (bijvoorbeeld verzekeringen) en/of het samenstellen van menu- en/of wijnkaarten

Het ontwerpen van keuken- en/of horeca- en/of cateringinrichtingen

Het ter beschikking stellen van franchiseformules

De financiering van en/of de verhuur en/of het ter beschikking stellen van goederen waaronder keuken- en/of 
horeca-apparatuur/meubilair

Het omzetpercentage behaald met de onder 1c genoemde diensten bedraagt: %

Hoeveel procent van de omzet met de diensten onder 1c wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers4:  %

1d.  Welke afnemers heeft de onderneming? Vermeld hierbij ook eventuele niet-bedrijfsmatige afnemers.

3 Onder “handelen” wordt mede verstaan “kopen en verkopen in transitovorm”.
4 Ook zorginstellingen en bedrijfskantines dienen als bedrijfsmatige afnemers te worden aangemerkt.
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2. Vragenlijst: Specialistische Groothandel

Handelt de onderneming in één of meer van de onderstaande  productgroepen? 
Zo ja, vul onderstaande gegevens in. Zo nee, ga verder naar 3.

Zoetwaren en aanverwante producten5

Chocolade (repen, candybars, chocolade, bonbons, dragees, seizoenartikelen)

Suikerwerk (drop, kauwgum, pepermunt, dragees, overig suikerwerk, seizoenartikelen)

Biscuit, banket en snijkoek(biscuit, wafels, koekjes, chocoladebiscuit, stuksartikelen, banket, (diepvries)gebak, 
snijkoek, seizoenartikelen)

Hartige versnaperingen (pinda’s, noten, zoute biscuits, onderleggers, chips, frietsticks, overige cocktailsnacks)

Overige zoetwaren en snoepgoed, waaronder mede begrepen zoetwaren en snoepgoed gemaakt van fruitpuree

Het omzetpercentage behaald met Zoetwaren en aanverwante producten bedraagt: %

Hoeveel procent van de omzet met deze producten wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers6: % 

Tabak en Tabaksproducten inclusief overige rookwaren5

Het omzetpercentage behaald met Tabak en Tabaksproducten inclusief overige rookwaren bedraagt: % 

Hoeveel procent van de omzet met deze producten wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers6:  % 

 Bakkerijgrondstoffen5

Het omzetpercentage behaald met bakkerijgrondstoffen bedraagt: %

Hoeveel procent van de omzet met deze producten wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers6: % 

Specerijen en/of vleeswaren en/of visconserven en/of gedroogde zuidvruchten5

Het omzetpercentage behaald met specerijen bedraagt:  %

Het omzetpercentage behaald met vleeswaren bedraagt: %

Het omzetpercentage behaald met visconserven bedraagt: %

Het omzetpercentage behaald met gedroogde zuidvruchten bedraagt: %

Hoeveel procent van de omzet met deze producten wordt behaald bij bedrijfsmatige afnemers6: % 

5 Ongeacht de herkomst, de verpakkingsvorm of verschijningsvorm.
6 Ook zorginstellingen en bedrijfskantines dienen als bedrijfsmatige afnemers te worden aangemerkt.
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3. Vragenlijst: Overige bedrijfsactiviteiten

Indien de onderneming niet of gedeeltelijke omzet behaalt uit de onder 1 en 2 genoemde producten en diensten, waaruit 
bestaan de bedrijfsactiviteiten?

Omzetpercentage: %

Omzetpercentage: %

Omzetpercentage: %

Verklaring werkgever

De statutair directeur / eigenaar/ en/of gevolmachtigde van de onderneming, de heer / mevrouw 

verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld:

plaats datum handtekening en stempel

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mail

Website 

Checklist stukken: – Heeft u alle relevante omzetpercentages ingevuld?
– Heeft u het formulier ondertekend?
– Heeft u een uittreksel KvK bijgevoegd?
– Heeft u een assortimentslijst bijgevoegd?

U kunt het ingevulde formulier en bijgevoegde stukken mailen naar 
werkgeversregistratie@bpffoodservice.nl

Afdrukken Opslaan
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