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Bijna met pensioen. Wat moet ik doen?
Checklist werknemer

Krijg inzicht in de keuzes voor uw pensioen 
 �Gebruik het pensioendashboard. Het dashboard neemt u stap voor stap mee in alle keuzes. U 

ziet meteen wat een keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

   Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u uw pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft 
opgebouwd. Plus uw AOW. 

Heeft u vragen over de keuzes?
   Bel 050 582 19 24 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur). 

   Stuur een e-mail naar pensioen@beveiligingspensioen.nl.

   Plan een persoonlijk online videogesprek. Een pensioenexpert rekent voor u uit hoeveel 
pensioen u krijgt. En geeft aan welke pensioenkeuzes bij u passen.

Bespreek uw keuzes met uw werkgever
 �Heeft uw werkgever nog geen afspraak gemaakt voor een tweede gesprek?  

Regel dit dan zelf. 

 �U maakt uw eigen keuzes. Het is handig deze keuzes te bespreken met uw werkgever. In 
ieder geval als u minder wilt werken. 

 �Overleg wanneer u uw pensioen wilt laten ingaan.

https://www.beveiligingspensioen.nl/mijn-pensioen/mijn-pensioendashboard
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
mailto:pensioen@beveiligingspensioen.nl.
https://www.beveiligingspensioen.nl/afspraak
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 ��Wij zijn er voor u 

Heeft u vragen? Op onze website vindt u veel antwoorden. Ons team staat van maandag tot en 
met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur klaar om u te helpen.  
 

 (050) 582 19 24 

 pensioen@beveiligingspensioen.nl  

 www.beveiligingspensioen.nl

Vraag uw pensioen aan 

   Afhankelijk van uw keuzes vraagt u pensioen aan. 

 •  Gaat u (deels) eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen? Vraag een aanvraagformulier 
bij ons op. Of regel dit online in het pensioendashboard. 

� •  Wilt u op de AOW-leeftijd (deels) met pensioen? U krijgt 6 maanden voor AOW-leeftijd 
bericht van ons. Hierin staat hoe u pensioen aanvraagt. Ook als u later of deels met 
pensioen wilt gaan, kunt u dit op het formulier aangeven. 

Geef uw privé e-mailadres door
    Hebben wij het e-mailadres van uw werk? Daarop kunnen we u geen post meer sturen 

als u met pensioen bent. Geef uw privé e-mailadres alvast aan ons door. Dan krijgt u ook 
tijdens uw pensioen snel en makkelijk pensioenpost.

mailto:pensioen@beveiligingspensioen.nl
https://www.beveiligingspensioen.nl/
https://www.beveiligingspensioen.nl/mijn-pensioen/mijn-pensioendashboard

