Overstappen naar Xerius
Aansluitingsverklaring zelfstandige
Medewerker:

1 De aangeslotene
Voornaam

Naam

Rijksregisternummer

(zie achterkant identiteitskaart)

Geboortedatum
Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Bus

Land

E-mail

Telefoon

Taal
Nederlands

Frans

Duits

2 Zelfstandige activiteit in België
Zelfstandige activiteit (kort omschrijven)
Werkt u in een vennootschap als
mandataris of zaakvoerder		

werkend vennoot		

zelfstandig medewerker

Naam van de vennootschap
Ondernemingsnummer
Ik ben helper/helpster van een zelfstandige.
Ondernemingsnummer van de hoofdonderworpene

3 Andere activiteiten of uitkeringen
Ik oefen naast mijn zelfstandige activiteit nog een andere beroepsactiviteit uit.
Activiteit (kort omschrijven)

4 Boekhouder/accountant
Doet u een beroep op een boekhouder/accountant?

nee

ja

Overstappen naar Xerius

Indien ja, vemeld de gegevens van uw boekhouder/accountant:
Naam kantoor
Contactpersoon
Straat
Postcode

Nummer
Plaats

Bus

Land

Telefoon
E-mail

5 Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Ik wens meer informatie over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Ondernemingsloket

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanvullende sociale verzekeringen
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Ontslag- en aansluitingsverklaring zelfstandige
1 De ondergetekende,
Voornaam

Naam

Rijksregisternummer

(zie achterkant identiteitskaart)

Wettelijk aangesloten bij het sociaal verzekeringsfonds
Verklaart uitdrukkelijk ontslag te nemen bij genoemd sociaal verzekeringsfonds en aan te sluiten bij Xerius
Sociaal Verzekeringsfonds.
De ondergetekende verklaart dat de gegevens op dit formulier echt en volledig zijn. Hij verbindt zich ertoe
alle wijzigingen aan de op dit aanvraagformulier verstrekte inlichtingen binnen de vijftien dagen te melden
aan Xerius Sociaal verzekeringsfonds.
Voornaam

Naam
Zelfstandige
Gevolmachtigde

Datum

Handtekening

				

(voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”)

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, zijn bestemd voor Xerius Sociaal Verzekeringsfonds. Deze gegevens zullen gebruikt worden om uw sociale zekerheid als zelfstandige te waarborgen conform het K.B. 38 van 27 juli 1967 (bijdragen innen, bijstand verlenen, gezinsbijslag uitbetalen, beroepsloopbaan als zelfstandige bijhouden). Met uitzondering van de persoonlijke, medische en sociale gegevens, kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om diensten van de Xerius-groep en van haar partners te promoten.
Krachtens de Wet van 11 december 1998 (K.B. 13 februari 2001), hebt u recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor
de hierbovenvermelde doeleinden worden gebruikt, gelieve ons dit te melden door een e-mail te zenden naar info@xerius.be. Of stuur ons een brief naar één van onze
adressen van de Xerius-kantoren (meer info op www.xerius.be).
Ik geef volmacht om het bedrag van mijn sociale bijdragen door te geven aan SD Worx voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Ondernemingsloket

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanvullende sociale verzekeringen
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