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In gesprek met het bestuur

Doe nu de test

‘Kunt u nog eens uitleggen hoe het met de indexatie zit?’ Of: ‘Ik lees dat u veel aan
duurzaamheid doet, kunt u ook voor mij individueel of voor onze buurt iets
betekenen?’ Heeft u ook een vraag aan het bestuur van ABP? Wij bekijken alle
vragen en leggen uw meest gestelde vragen voor aan het bestuur. Hoe werkt het?

Test uw kennis over hergebruik
We maken met z’n allen steeds meer duurzame keuzes. Ook bij
ABP. Gelukkig maar! En we zijn eigenlijk wel benieuwd naar uw
kennis over hergebruik. Op Belangrijkekeuzes.nl staan
interessante weetjes over hergebruik en kunt u uw eigen kennis
testen. Hoe goed is uw kennis?

Wat wij doen met uw feedback
De afgelopen maanden gaven meerdere gepensioneerden ons
tips via onze website, aan de telefoon, in klantonderzoeken en
enquêtes. Dankzij deze feedback kunnen wij pensioenzaken
makkelijker voor u maken. Wat hebben wij verbeterd?
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Meld u aan voor het klantenpanel

Bekijk de betaaldatums

Hoe delen zij hun vrije tijd in?

Uitbetaling van uw pensioen
U krijgt elk jaar eind januari een specificatie van uw
pensioenbedrag. Alleen als uw pensioenbedrag verandert,
ontvangt u een nieuwe specificatie. Lees verder

Liefde voor pensioen
Bij liefde denkt u vast niet meteen aan pensioen. Toch gingen wij -
speciaal voor Valentijnsdag - op zoek naar de ‘liefde voor
pensioen’. Ofwel naar gepensioneerden die gelukkig zijn tijdens
hun pensioen. Omdat we ook eens de mooie kanten van pensioen
willen laten zien. Lees hun persoonlijke verhaal

Wat vindt u van deze e-mail?
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