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Kun je deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.

ju l i  2022

Op w eg naar een nieuw  pensioenstelsel

Op w eg naar een nieuw  pensioenstelsel

Je hebt er vast al iets over gehoord. In uiterlijk 2027 gaan alle pensioenfondsen

over naar een nieuw pensioenstelsel. Ook het pensioen bij Pensioenfonds

Recreatie gaat door het nieuwe pensioenstelsel veranderen. Maar wat

verandert er? En waarom is dat nodig? 

Lees over het  nieuw e pensioenstelsel

Partnerpensioen uit rui len als je uit  dienst  gaat

Bij Pensioenfonds Recreatie kennen we partnerpensioen. Partnerpensioen is

het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij overlijdt terwijl je deelnemer bent

van het pensioenfonds. Als je overlijdt terwijl je in dienst bent, ontvangt je

partner automatisch partnerpensioen. Maar je partner kan ook

partnerpensioen krijgen als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan. Als

je uit dienst gaat, is dat niet automatisch geregeld. Maar dat kan wel.

Kijk  w at je moet doen als je uit  dienst  gaat

Het  jaar 2021 in het  k ort

https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/
https://tkp.nieuwsbrief.imailingtool.nl/nieuwsbrieven/nieuwe-nieuwsbrief-folder-3/[__link__]
https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/nieuw-pensioenstelsel?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-20-07-2022-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=nieuw-cta-1
https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioen-voor-je-partner?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-20-07-2022-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=partnerpensioen-cta-2


25-07-2022 15:27 Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

https://tkp.nieuwsbrief.imailingtool.nl/nieuwsbrieven/nieuwe-nieuwsbrief-folder-3/37827-digitale-nieuwsbrief-juli-2022-actieven?show-concepts=ye… 2/3

Pensioenfonds Recreatie publiceert elk jaar een verkort jaarverslag over het

voorgaande jaar. Hierin zetten we de belangrijkste feiten en cijfers van het

afgelopen jaar op een rij. Hoe ging het met onze beleggingen? Hoeveel premie

betaalden jullie samen? Nieuwsgierig geworden? 

Lees het  verk ort  jaarverslag 2021

Anw -pensioen: iets v oor jou?

Je partner krijgt na jouw overlijden als deelnemer van het pensioenfonds een

partnerpensioen. Maar wist je dat je de mogelijkheid hebt om een extra

pensioenuitkering voor je partner te regelen? Dat heet Anw-pensioen. Hiervoor

betaal je extra premie. Check of Anw-pensioen iets voor jou is op onze website.

Hier vind je ook alle andere informatie die je nodig hebt, inclusief de rekentool. 

Meer over het  Anw -pensioen

Vragen?

Stel al je pensioenvragen aan ons. Wij helpen je graag verder. Bel

(050) 52 25 020 of mail naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. Elke

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor je klaar.

Neem contact  op
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Je ontvangt deze e-mail omdat je pensioen bij ons opbouwt.

Wil je geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld je dan af.

Wil je je e-mailadres aanpassen? Dat kun je hier doen.
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