
  Waarom dit formulier?
      U vraagt ons te beoordelen of u de gegevens van uw medewerkers op een andere wijze dan via de UPA mag 

aanleveren. Om dit te kunnen beoordelen vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

1	 	 Gegevens	organisatie
     Naam 

     Organisatienummer 

     Vestigingsadres 

     Postcode  Plaats 

     Loonheffingennummer 

     Telefoonnummer 

     E-mailadres 

     Website  

2	 	 	Doet	u	zelf	de	administratie?	Vul	dan	onderstaande	gegevens	in.		
Maakt	u	gebruik	van	een	administratiekantoor?	Ga	dan	verder	met	vraag	3.

  Gegevens salarissoftwarepakket
     Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket?   Ja   Nee

     Zo ja, wat is de naam van de softwareleverancier en het pakket?
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3	 	 Gegevens	administratiekantoor
     Naam administratiekantoor  

     Organisatienummer van het administratiekantoor bij PFZW (voor zover bij u bekend) 

     Vestigingsadres 

     Postcode en plaats 

     Contactpersoon administratiekantoor 

     Functie  

     E-mailadres 

     Website  

     Salarissoftwarepakket  

4	 	 	Wat	is	de	reden	dat	u	de	gegevens	van	uw	medewerkers	niet	via	de	UPA	kunt	of	wilt	
aanleveren?

     

5	 	 Hoe	levert	u	de	gegevens	van	uw	medewerkers	nu	aan?
      MijnOrganisatie   GMA   Anders, namelijk  

6	 	 Is	uw	organisatie	een	kerk	met	predikanten?
      Ja   Nee

     Zo ja, wat zijn de gegevens van deze predikanten?

     Naam 

     BSN 

     Functie 

      (Heeft u meerdere predikanten binnen de organisatie, vul dan voor elke predikant deze gegevens in aan het 
einde van dit formulier)

7	 Is	uw	organisatie	werkzaam	in	ontwikkelingssamenwerking?
      Ja   Nee

      Zo ja, heeft u zendingswerkers die in het buitenland werken? En wat zijn de gegevens van deze 
zendingswerkers?

     Naam 

     BSN 

     Functie 

      (Heeft u meerdere zendingswerkers die in het buitenland werken binnen de organisatie, vul dan voor elke 
zendingswerker deze gegevens in aan het einde van dit formulier)
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8	 	 Ondertekening	organisatie
      Heeft u het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en mail het naar upa@pfzw.nl.

     Naam   M   V Functie 

     Datum  Handtekening

                            

      Na ontvangst van dit ingevulde formulier ontvangt u van ons zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag.

	 	 Predikanten
     Naam 

     BSN 

     Functie 

     Naam 

     BSN 

     Functie 

	 	 Zendingswerkers
     Naam 

     BSN 

     Functie 

     Naam 

     BSN 

     Functie 
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