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Klik hier voor de verzendinstructie en NAW. 

 

Geachte <WG aanhef>, 

 

U heeft uw pensioenregeling aan ons toevertrouwd. Naast het zorgvuldig administreren en beheren van 

uw pensioenregeling, doen we graag meer! Daarom bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan 

een pensioencursus speciaal voor werkgevers.  

 

Pensioencursus voor werkgevers  

De cursus is voor u of uw collega die zich bezighoudt met de administratie en het beheer van de 

pensioenregeling in uw organisatie. Internal Accountmanagers van Zwitserleven geven de cursus en 

praten u tijdens het eerste gedeelte bij over actuele onderwerpen over pensioenen. Zoals de gevolgen bij 

langer willen doorwerken en de verschuiving van de AOW-leeftijd. Ook bespreken we praktische zaken. 

Bijvoorbeeld de gevolgen voor het pensioen bij echtscheiding en waardeoverdracht van een pensioen. In 

het tweede gedeelte gaan we uit elkaar in 2 groepen. De selectie maken wij op basis van wat voor regeling 

u bij Zwitserleven heeft.  

  

Praktische informatie 

We ontvangen u graag op ons kantoor in Amstelveen vanaf 15.00. Het programma start om 15.30 uur en 

duurt tot 19.00 uur. U kunt kiezen uit twee data: dinsdag 12 maart of  donderdag 14 maart. Er zijn voor u 

geen kosten verbonden aan deze cursus. 

 

Aanmelden  

U meldt zich eenvoudig aan via < link naar Eventapp>. U vindt hier het programma en kunt een keuze 

maken voor een dag (12 of 14 maart 2019). Neem gerust uw pensioenadviseur of een collega mee. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over  deze brief? Neem dan contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met 

uw Internal Accountmanager <naam IAM> via telefoonnummer <telnr> .Of stuur een e-mail naar <email 

IAM>. 

 

We zien u graag op 12 of 14 maart in Amstelveen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Hans Visser 

General Manager 
 

datum : Kies een datum. 

onze referentie  : Geef onze referentie. 

uw referentie  : Geef referentie geaddresseerde. 

onderwerp :  Uitnodiging pensioencursus  

Life Corporate Service 

Burg. Rijnderslaan 7 

 Postbus 5000 

 1180 KA  Amstelveen 

 
www.zwitserleven.nl 

 
<naam IAM> 

T. <tel IAM> 

E. <email IAM> 

 

 


