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[Naam] 
[Adresgegevens] 

Uw klantnummer
[klantnummer] 

Heerlen, 
[datum] 

Onderwerp: Inzicht in uw keuzemogelijkheden

Geachte [naam], 

U heeft pensioen opgebouwd bij ABP. U kunt verschillende keuzes maken rond uw pensioen. In deze brief 
leest u meer over uw keuzes en wat u alvast kunt doen voor uw pensioen. 

Bekijk uw mogelijkheden en nettobedragen in MijnABP 
Op [naam] bereikt u de AOW-leeftijd. Dat duurt nog even, maar u kunt nu al een kijkje nemen. 
U kunt bijvoorbeeld de datum aanpassen waarop u met pensioen gaat. Of eerst een hoger pensioen 
ontvangen en later een lager pensioen. Of andersom. MijnABP geeft u snel en eenvoudig een duidelijk 
beeld van de keuzes die u heeft, de regels die hierbij horen en de nettobedragen die u straks kunt 
verwachten. 

Activeer alvast uw DigiD om wijzigingen te maken in MijnABP 
Kijk op abp.nl/digid hoe u DigiD instelt om in MijnABP wijzigingen te kunnen maken. Bij veel mensen is 
dit nodig om zaken aan te passen, zoals bijvoorbeeld aanvragen van pensioen. Soms moet u een paar 
dagen wachten op een brief met inloggegevens van DigiD. Het is dus verstandig om dit nu alvast in orde 
te maken. 

Met pensioen gaan in stappen 
Op abp.nl/stappenplan leest u hoe u in stappen met pensioen gaat bij ABP. Heeft u vragen? Neem  dan 
contact met ons op. Houd uw klantnummer bij de hand. Dat staat bovenaan deze brief. 

Controleer uw gegevens 
In MijnABP ziet u ook een overzicht van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Controleer of 
deze gegevens nog actueel zijn. Check ook uw e-mailadres en telefoonnummer. U kunt dit makkelijk zelf 
veranderen in MijnABP. 

Heeft u vragen? 
Bel dan met onze Klantenservice, 045 579 62 55. 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag. 

Met vriendelijke groet, namens ABP, 

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG


