
datum : 

onze referentie : 

uw referentie : 

betreft : 

 

SRLEV N.V. 

handelend onder de naam Zwitserleven 

 gevestigd te Alkmaar 

kantoorhoudend te Amstelveen 

 

 KvK: 34297413 

BTW: NL8191.58.379B01  

 

 

Burgemeester Rijnderslaan 7 

1185 MD  Amstelveen 

 
Postbus 5000 

1180 KA  Amstelveen 

 
www.zwitserleven.nl 

 
 

Telefoon  

Fax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte <aanhef>, 
 
Uw pensioenregeling voor uw werknemers bij Zwitserleven eindigt op <datum>. Tijd om u weer te 
verdiepen in de pensioenen voor uw werknemers. De huidige overeenkomst zeggen we per <datum> 
op. Ook het nabestaanden-overbruggingspensioen en de collectieve overlijdensrisicoverzekering, als u 
die bij ons heeft. Uw adviseur ontvangt tussen augustus en oktober een nieuw pensioenvoorstel voor u. 
We laten u nog weten wanneer precies. Uw adviseur neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om 
het voorstel met u te bespreken. Deze brief helpt u bij de voorbereiding op dit gesprek.   
 
[indien buitenland=Ja]Bent u inmiddels in het buitenland gevestigd? 
We mogen onze overeenkomst alleen verlengen als u als werkgever in Nederland bent gevestigd en 
voldoet aan onderstaande voorwaarden.  
• Uw onderneming heeft een vaste inrichting (bedrijfspand) in Nederland. 
• Uw onderneming is in Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel op het Nederlandse vestigingsadres. 
• Uw werknemers hebben een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. 
• Uw werknemers betalen in Nederland loonbelasting. 
• Uw werknemers werken gewoonlijk in Nederland. 
Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kan het zijn dat we onze overeenkomst niet kunnen 
verlengen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. [einde indien buitenland=Ja] 
 
Welke regeling past bij u in 2022? 

U heeft nu een beschikbare premieregeling met garantiekapitalen en winstdeling. Dit product bieden we 

nu niet meer aan. Daarvoor in de plaats hebben we twee andere beschikbare premieregelingen voor u: 

Zwitserleven Nu Pensioen en Zwitserleven Exclusief Pensioen.[indien inventariseren=Nee] U hoort zo 

snel mogelijk welk voorstel er voor u klaarstaat. [einde indien inventariseren=Nee] [indien 

inventariseren=Ja] Voor de uitgangspunten voor het nieuwe voorstel overleggen we met uw adviseur. 

Zo maken we een voorstel dat het best past bij uw wensen. [einde indien inventariseren=Ja] Uw 

adviseur kan u er alles over vertellen en helpt u graag om de keuzes te maken die bij u passen. Op 

zwitserleven.nl/naar2022 vindt u zelf meer over de mogelijkheden die u heeft.  
 
Informeer uw werknemers  
De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom de veranderingen met 
uw werknemers en uw ondernemingsraad, als u die heeft. Uw adviseur kan u hierbij helpen. 
 
 

VERTROUWELIJK 

<AANGETEKEND naam WG> 

<tav> 

<Straat> <huisnummer><toevoeging> 

<Postcode>  <Plaats> <Land> 

 

<datum> 

<naam werkgever> 

 

Uw pensioenregeling 

Life Corporate Services 

 

 

 
 

 

 
 

 
<naam IAM> 

 <tel IAM> 

  

<email IAM> 

 



SRLEV N.V. 

handelend onder de naam 

Zwitserleven 

 gevestigd te Alkmaar 

kantoorhoudend te Amstelveen 

KvK: 34297413 

 Postbus 5000 2

  

1180 KA  Amstelveen 

 

 

 

 

Heeft u vragen?  
Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kent uw situatie het best en kan u adviseren. Handig: hij 
ontvangt een kopie van deze brief. U kunt ook contact opnemen met <naam IAM> via telefoonnummer 
<tel IAM>. Of stuur een e-mail naar <email IAM>.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Hans Visser 
General Manager  
 
 
 


