Handige pensioeninformatie
•	Uw pensioen gaat in zodra u AOW ontvangt.
•	Ongeveer zes maanden voordat uw AOW ingaat,
ontvangt u een brief van ons. Daarin staat
wat u moet doen om uw
ouderdomspensioen aan te
vragen.
•	Eerder met pensioen? Dat kan
op z’n vroegst vanaf uw 55e.
Aanvragen kan vanaf zes
maanden voor de gewenste
pensioendatum.
•	Pensioenen betalen wij uit rond
de 15e van elke maand.
•	Vakantietoeslag betalen wij in mei
in één keer uit.
•	U ontvangt jaarlijks in januari
een pensioenspecificatie en
ook als er iets wijzigt in uw
pensioen.
•	Zorgverzekering: u betaalt zelf de nominale bijdrage,
BPF Schilders houdt de inkomensafhankelijke bijdrage
in op uw pensioenuitkering.
•	Zes maanden voor uw AOW-leeftijd krijgt u
het aanvraagformulier AOW van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).

Online pensioeninformatie vinden
www.bpfschilders.nl
•	Alles over met pensioen gaan:
www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen
Uw persoonlijke pensioenomgeving
www.bpfschilders.nl/
pensioenplanner
•	Actuele hoogte van uw pensioen
bekijken.
•	Hoogte van uw pensioen
op de gewenste pensioendatum uitrekenen.
•	Pensioen aanvragen (vanaf zes
maanden voor uw AOW-leeftijd).
www.mijnpensioenoverzicht.nl
•	Een initiatief van de
Stichting Pensioenregister, waar al uw
pensioengegevens bij elkaar staan.

Pensioeninformatie vragen
Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 08.15 en 17.00 uur.
Speciaal voor werknemers
www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00 of via chat
Speciaal voor ondernemers
www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10 of via chat
Volg ons op Facebook
wwww.facebook.com/BPFSchilders

Uw pensioenkeuzes
Ingangsdatum

Ouderdomspensioen en AOW vanaf uw AOWleeftijd.
werken

ouderdomspensioen
AOW

Uw ouderdomspensioen vervroegen en vanaf
uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen plus
AOW.
werken

vervroegd
ouderdomspensioen
AOW

Gedeeltelijk blijven werken en gedeeltelijk
met pensioen tot uw AOW-leeftijd, daarna
volledig met pensioen.
werken

(deeltijd)
ouderdomspensioen
AOW

Bedrag

De eerste periode wat meer en daarna wat
minder pensioen per maand.
werken

ouderdomspensioen
AOW

werken

vervroegd
ouderdomspensioen
AOW

Ruilen

Een deel van het opgebouwde partner
pensioen ruilen voor een hoger eigen
ouderdomspensioen.
extra ouderdomspensioen
partnerpensioen

ouderdomspensioen

Een deel van het ouderdomspensioen ruilen
voor een hoger partnerpensioen voor uw
partner.

extra partnerpensioen

ouderdomspensioen

partnerpensioen

Deze keuzes maakt u op het moment dat u
met pensioen wilt gaan.

