DE PENSIOEN CHECKWIJZER
Door 4 vragen te beantwoorden zie je direct of je, als werkgever,
de pensioenverplichtingen goed geregeld hebt voor jouw werknemers.

1

Heb je onderzoek laten doen
naar verplichte aansluiting bij
bedrijfstakpensioenfonds?

nee

ja

PENSIOENTEAM
INKOMENSTEAM

Zijn alle juiste
werknemers
aangemeld?

2

ja

ja
nee

Ik heb dit onlangs nog
opnieuw laten onderzoeken.

ja

Ik heb de deelnemersomschrijving
gecheckt in de juridische stukken.

ja
ja/nee

Er zijn na dit onderzoek nog wijzigingen
geweest in de bedrijfsactiviteiten.

nee

Ik heb alle medewerkers aangemeld
ongeacht contract of functie.

ja

APS bellen!
088 27 70 000

3

Is jouw pensioentoezegging
vastgelegd?

nee

ja
Ik heb het schriftelijk en individueel
vastgelegd.

nee

Ik informeer mijn werknemer
over iedere wijziging.

ja
nee

ja

T: 088 27 70 000

4

ja

ja
Ik heb het binnen een maand
na indiensttreding vastgelegd.

Heb je jouw werknemers
juist geïnformeerd?

Ik heb individuele schriftelijke
instemming van mijn werknemer.

ja

APS Pensioen- & Inkomensteam
E: aps@helderoverpensioen.nl

www.helderoverpensioen.nl

Welkom bij APS Pensioen& Inkomensteam
Graag stel ik ons aan jou voor. Wij zijn
APS Pensioen- & Inkomensteam, het
adviesbureau voor al jouw pensioenen inkomensvraagstukken.

•
•
•
•

Wij spreken duidelijke taal
Wij zijn open over onze aanpak
Wij zijn bevlogen in ons vak
Wij zijn creatief in oplossingen
zoeken

Onze specialisten maken pensioen
en inkomen helder voor nu en later.
Op onze website kun je lezen hoe
wij dat doen! Want, “als je het zelf
echt begrijpt kun je het ook simpel
uitleggen!”

Wij hebben voor ieder vraagstuk
een passende oplossing. En is er
geen kant-en-klare oplossing, dan
ontwikkelen wij die zelf. Dat is
Helder+ over nu en later!
Rob Heijnen
teammanager

Wij maken pensioen en inkomen
helder voor nu en later

CONTACT
Voor meer informatie
kun je onze website
bezoeken of contact
met ons opnemen.

PENSIOENTEAM
INKOMENSTEAM

APS Pensioen- & Inkomensteam
Kortestraat 3a
5491 SZ Sint-Oedenrode
E: aps@helderoverpensioen.nl
T: 088 27 70 000

www.helderoverpensioen.nl

