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Pas goed op uzelf
 
Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Als samenleving maken we iets mee dat

we niet eerder meemaakten. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft.

Ook over de gevolgen van het coronavirus voor de �nanciële markten en het

pensioen. Pensioenfonds Honeywell volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij

houden u op de hoogte.    

Van: Honeywell Pensioen

Onderwerp:

Pas goed op uzelf | Coronacrisis raakt iedereen, ook de pensioenfondsen | Belangrijke processen
gaan door | Nieuw in UPO: uw pensioen als het mee- of tegenzit | Pensioenspreekuur 55-plussers
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Bestuur Pensioenfonds Honeywell

 
 

 

 
Corona raakt iedereen, ook de pensioenfondsen

 
Het coronavirus raakt iedereen. Ook de pensioenfondsen. Gelukkig hebben we

een dekkingsgraad die de sterke daling op de aandelenmarkten kon opvangen.

Daardoor is er ondanks de daling van de dekkingsgraad op dit moment geen

directe dreiging voor het verlagen van uw pensioen. Dat zegt Frans van den

Oetelaar, voorzitter van Pensioenfonds Honeywell. 

 

Lees meer

 
 

 
 

Belangrijke processen gaan door
 
Pensioenfonds Honeywell zorgt dat de belangrijke zaken gewoon doorgaan.

Bijvoorbeeld het op tijd uitbetalen van alle pensioenen. Ook uw vragen blijven we

graag beantwoorden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken

alle medewerkers van onze pensioendesk thuis. Ze zitten klaar om uw e-mails en

telefoontjes te beantwoorden.

 

Lees hoe u ons kunt bereiken

 
 

 

https://www.honeywellpensioen.nl/nieuws/coronacrisis-raakt-iedereen-ook-de-pensioenfondsen
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Nieuw in uw UPO: als uw pensioen mee- of

tegenzit
 
In mei ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In het UPO ziet u hoeveel

pensioen u tot nu toe bij Pensioenfonds Honeywell heeft opgebouwd. Maar ook

wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. En wat uw partner en kinderen

krijgen als u overlijdt. Het is eigenlijk het bankafschrift van uw pensioen. Nu kunt u

óók bekijken hoe uw pensioen eruitziet als het meezit of tegenzit. We leggen het

uit.

 

Lees meer over uw UPO en bekijk de video

 
 

 
 

Pensioenspreekuur 55-plussers uitgesteld
 
Vanwege het coronavirus is er voorlopig helaas geen Pensioenspreekuur. Zodra

het weer kan, worden 55+ers uitgenodigd voor een gesprek. Als er nu al vragen

zijn, kunt u contact opnemen met de Pensioendesk: (050) 582 79 27. Dat kan van

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Met welke vragen kan ik aankloppen op het pensioenspreekuur?

Met al uw vragen over uw pensioen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als je minder

gaat werken of eerder met pensioen gaat? Hoeveel is er straks te besteden? Wat

moet er allemaal worden geregeld? Het pensioenspreekuur kan veel onzekerheid

wegnemen. Het spreekuur geeft u inzicht in uw persoonlijke situatie en helpt u om

nu en straks de goede keuzes te maken.        
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Heeft u vragen?

 
Op www.honeywellpensioen.nl vindt u meer informatie. U kunt ook bellen met de

Pensioendesk: (050) 582 79 27. U kunt ons bereiken van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar

pf.honeywell@tkppensioen.nl. We helpen u graag.

 
 

 
 

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
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