
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

december 2022

Het  laatste nieuw s v an uw  pensioenfonds

AZL nieuw e uitv oeringsorganisat ie v oor

Pensioenfonds DNB

Op 1 januari 2023 gaat Pensioenfonds DNB over naar een nieuwe

uitvoeringsorganisatie: AZL.

Uw pensioen verandert niet. Ook het adres van onze website verandert niet. Dat

is en blijft www.dnbpensioenfonds.nl.

Contact opnemen na 1 januari 2023?  

Telefoonnummer: 088 116 3066

Emailadres: info@dnbpensioenfonds.nl

Meer w eten over de overgang naar AZL?

Uitk omsten onderzoek  Maatschappeli jk

Verantw oord Beleggen

Wij vroegen u naar uw mening over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Van: Pensioenfonds DNB Onderwerp: Het laatste nieuws van uw pensioenfonds

Datum: 14-12-2022 12:03:22
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(MVB). We hebben gemerkt dat dit thema voor u belangrijk is, want we hebben

veel reacties gekregen. Waarvoor dank!

Met uw input kunnen we verder. In algemene zin schaart u zich achter ons

huidige beleid maar op onderdelen komen verschillende meningen naar voren,

waar wij mee aan de slag gaan.

Meer w eten over de uitk omsten?

Deelnemersonderzoek  2023: uw  mening telt !

Ook in 2023 horen we graag van u wat u van onze dienstverlening vindt. In het

voorjaar zullen we u weer een aantal vragen stellen. Houd uw mailbox in de

gaten. We hopen opnieuw op uw medewerking. 

Uitbetal ing pensioen in 2023

Bent u gepensioneerd? Dan krijgt u uw pensioen vanaf januari 2023 rond de

23e van elke maand (in plaats van rond de 1e van de maand).

Meer w eten?
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Pensioenplanner enige t i jd niet  beschik baar in

2023

Bouwt u nog pensioen op? Dan is het goed om te weten dat er voor u

gedurende de eerste 9 maanden van 2023 geen planner beschikbaar is. Gaat u

binnen afzienbare tijd met pensioen? Maak dan tot 31 december 2022 nog

gebruik van de huidige pensioenplanner. Ga naar de website en log in!  

Nog dit  jaar de planner gebruik en

Fi jne feestdagen en tot  ziens!

Wij wensen u �jne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023!

Volg ons op LinkedIn

U ontvangt deze e-mail omdat u pensioen opbouwt of pensioen ontvangt van Pensioenfonds DNB.

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

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

Pensioenfonds DNB, Postbus 501, 9700 AM Groningen
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