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Frans van den Oetelaar over spin-o� | Eerste

hulp bij pensioen | Er is iets te kiezen!
 
 
 

Frans van den Oetelaar over de spin-o�
 
Door een verandering in de organisatie in Amerika, raakt Pensioenfonds

Honeywell circa 150 actieve deelnemers kwijt. Zij bouwen voortaan pensioen op bij

het Pensioenfonds voor de Metalektro (PME). Voorzitter Frans van den Oetelaar

legt uit hoe dit zit.

 
 

 
 

Hoe staan we ervoor?
 
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Honeywell is in september 2018 weer iets

gestegen. Al een jaar lang stijgt de dekkingsgraad. Wat betekent dat voor uw
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pensioen?

 

Lees meer over onze �nanciële situatie

 
 

 

 
Heeft u uw UPO al gelezen?

 
 
Eind augustus ontving u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO geeft u

inzicht in het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. U ziet ook wat uw

eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Belangrijke informatie over

uw �nanciële situatie! Lees uw UPO daarom goed door en bewaar het.

Lees uw UPO op Mijn pensioenpost.

Bekijk het �lmpje voor uitleg over uw UPO.

 
 

 
 

Eerste hulp bij pensioen
 
Ieder jaar is er begin november extra aandacht voor pensioen in Nederland,

tijdens de Pensioen3daagse. Ook Pensioenfonds Honeywell haakt aan bij deze

landelijke campagne. We hebben een speciale pagina voor u ingericht: Eerste hulp

bij pensioen.
 

Nieuwsgierig? Lees hier meer

 
 

 
 

https://www.honeywellpensioen.nl/dekkingsgraad
https://www.honeywellpensioen.nl/login?goto=%2Fmijn-pensioen%2Fmijn-pensioenpost
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=UKGKQS4dU4o
https://www.honeywellpensioen.nl/eerste-hulp-bij-pensioen
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Er is iets te kiezen!
 
Stel dat u bijna met pensioen kunt gaan. Dan is het toch �jn dat u zelf bepaalt hoe

u dat gaat doen. Er valt écht iets te kiezen. U kunt bijvoorbeeld eerder of later met

pensioen. U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk met pensioen te gaan en nog

gedeeltelijk door te werken. En zo zijn er nog wel meer keuzes te maken. We

hebben alle keuzes die u kunt maken voor u op een rijtje gezet.

 

Bepaal zelf welke keuzes u maakt

 
 

 

 
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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