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telefoon datum onze brief 

(030) 245 30 01 

onderwerp relatienummer ons kenmerk 

uw nieuwe pensioen 

Geachte, 

Welkom bij SBZ Pensioen! U neemt via uw werkgever, , deel aan de 

Nettopensioenregeling bij ons. U doet dit vanaf 1 januari 2022. 

Alstublieft! U vindt laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 in de bijlage 

Uw pensioen is inkomen voor later. Maar ook voor nu is een aantal zaken geregeld. U vindt alle informatie 

in uw Pensioen 1-2-3. Laag 1 is uw pensioenregeling in 5 minuten. U leest bijvoorbeeld hoe u pensioen 

opbouwt. En wat er is geregeld als u overlijdt. Wilt u meer weten? Bekijk dan laag 2 of laag 3 op 

sbzpensioen.nl/pensioen-123.

U krijgt op sbzpensioen.nl een persoonlijk portaal: Mijn Pensioen

Voor alle persoonlijke informatie over uw pensioen logt u in op uw persoonlijk portaal: Mijn Pensioen. U logt 

in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, maak dan een DigiD aan op digid.nl. In het portaal kunt u 

berekeningen maken en ziet u wat u na uw pensioendatum ongeveer kunt verwachten. Ook kunt u er 

wijzigingen aan ons doorgeven. En u vindt hier uw Uniforme Pensioenoverzichten en andere berichten van 

ons pensioenfonds. 

Registreer meteen uw privé e-mailadres 

Snel regelen

pensioen bent. U krijgt dan een e-mail van ons als er nieuwe post voor u klaarstaat. 
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Kijk op sbzpensioen.nl als u vragen heeft 

U vindt veel informatie en antwoorden op onze website. Of stel uw vraag bij Contact. Belt u ons liever? U 

bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op (030) 245 30 01. Wij helpen u graag! 

Met vriendelijke groet,  

namens SBZ Pensioen 

Jolanda Schouwstra 

Senior Manager Service Delivery 

Achmea Pensioenservices N.V. 

Bijlage 

 Pensioen 1-2-3 


