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Uw pensioendatum komt in zicht
Met de pensioenregeling van Bpf AVH gaat u standaard met
pensioen als u 68 jaar bent. De pensioenregeling kent een
aantal keuzemogelijkheden. Zo kunt u uw pensioen
afstemmen op uw persoonlijke wensen, bijvoorbeeld
door uw pensioen tegelijk te laten ingaan met uw AOW.

Welke keuzemogelijkheden heeft u?
De pensioenregeling kent een aantal keuzemogelijkheden.
U kunt:
…eerder met pensioen gaan dan op 68-jarige leeftijd
…uw pensioen tegelijk met uw AOW-uitkering van de
overheid in laten gaan
…gebruik maken van deeltijdpensioen
…uw pensioenuitkering eerst verhogen en daarna verlagen
…ouderdomspensioen uitruilen voor extra partnerpensioen
…partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen
…uw pensioen ook gewoon laten ingaan op 68-jarige
leeftijd. Uitstellen is niet mogelijk.
Op bpfavh.nl > ik ben werknemer > bijna met pensioen
staan deze mogelijkheden op een rij.

Wanneer ontvangt u van ons bericht?
Zes maanden vóór uw 68e ontvangt u van ons informatie
over uw pensioendatum. Wilt u gebruik maken van de
genoemde keuzemogelijkheden?
Neemt u dan zelf contact met ons op.
Bpf AVH is op werkdagen
bereikbaar van
08.30 – 17.15 uur
op telefoonnummer
070 - 338 10 20.

Als u verhuist naar het buitenland
•M
 eld dit aan uw pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.
• I nformatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.
•O
 ok als u binnen het buitenland verhuist, moet u Bpf AVH daarover informeren.
•U
 ontvangt van ons ieder jaar een attestatie de vita, een ‘bewijs van in leven zijn’.

Als u een nieuwe partner krijgt,
nadat u met pensioen bent gegaan

Als u met pensioen bent,
ontvangt u van ons…

Let op: Krijgt u een nieuwe partner, nadat u met pensioen
bent gegaan? Dan krijgt uw partner géén partnerpensioen
als u overlijdt.

• Iedere maand een pensioenuitkering. Uw pensioen
ontvangt u rond de 25e van de maand.
• Ieder jaar een brief met jaaropgave. Deze jaaropgave
heeft u nodig voor de Belastingdienst.
• Ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht voor pensioengerechtigden. Hierop staat wat u jaarlijks aan pensioen
ontvangt en wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Heeft u interesse in onze
digitale nieuwsbrief?
Meldt u zich dan aan op bpfavh.nl > homepage >
button: ‘Op de hoogte blijven?

Heeft u vragen?
• Kijk eens op bpfavh.nl
• Lees onze pensioenbrochure (per sector)
• Bekijk onze animaties ‘Wegwijs in uw pensioenoverzicht’
en ‘Hoe bouw je pensioen op’
• Bel ons op 070 – 338 10 20
(bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur)
• Of mail naar info@bpfavh.nl

