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Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

Heerlen,
[datum]

D
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[Naam]
[Adres]

Uw klantnummer
[klantnummer]

R

Beste [meneer, mevrouw],

U

U krijgt al een deel van uw pensioen, maar u heeft uw pensioen nog niet helemaal geregeld. Het is nu tijd
om ook de rest van uw pensioen aan te vragen. Hoe? Dat leest u in deze brief.
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Regel in MijnABP dat u uw geld op tijd krijgt
Wacht u te lang? Dan is de kans groot dat wij uw pensioen niet op tijd aan u kunnen betalen. Via MijnABP
vraagt u makkelijk uw pensioen aan.
Neem de volgende stappen in MijnABP:
1.
Zorg dat u de juiste DigiD-instellingen heeft. Hoe? Lees meer op abp.nl/digid.
Hier leest u welke instellingen u moet activeren.
2.
Maak uw pensioenkeuzes in MijnABP en klik op de knop ‘Definitief accepteren’.
U ziet direct wat u aan pensioen gaat ontvangen.
3.
U krijgt uw bevestigingsbrief in MijnABP, bij ‘Uw berichten’. Als u de brief daar ziet,
is uw pensioen toegekend. Deze brief krijgt u ook nog per post toegestuurd.
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Wilt u later met pensioen gaan?
Vraag dan de rest van uw pensioen aan uiterlijk 5 jaar na AOW-datum. U hoeft nu niets te doen.
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Bel ons als u niet kunt inloggen met DigiD of eIDAS
Kijk op abp.nl/buitenland en bel ons om de rest van uw pensioen aan te vragen.
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,
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De uitvoering van de ABP-pensioenregeling wordt verzorgd door APG.
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Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering
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Stichting Pensioenfonds ABP is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 41074000.

Onderwerp: u kunt nu nog op tijd de rest van uw pensioen aanvragen!

