
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum: <datum> 2018 Klantnummer:   
 
 
UW PENSIOENKAPITAAL UIT DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING  
 
Geachte <aanhef>, 
 
Uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling (DC-regeling) is in september 
overgedragen aan pensioenuitvoerder NN IP. Inmiddels hebt u van NN IP informatie ontvangen 
over het openen van een rekening op uw naam. Ook hebt u inloggegevens ontvangen, 
waarmee u toegang hebt tot de website Mijn Pensioen van NN IP.  
 
In Mijn Pensioen kunt u uw persoonlijke gegevens controleren en zien hoe groot uw 
pensioenkapitaal is. U kunt er ook uw risicoprofiel bepalen. Het standaard risicoprofiel binnen 
de LifeCycle Mix is neutraal. Daarnaast biedt NN IP een offensief en een defensief profiel. Als u 
online een aantal vragen beantwoordt, dan wordt bepaald wat het beste bij u past.  
 
Inkopen in de middelloonregeling van pensioenfonds Astellas 
Pensioenfonds Astellas biedt u één keer per jaar de mogelijkheid om uw pensioenkapitaal uit 
de beschikbare premieregeling in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds. 
Uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling wordt dan omgezet in 
pensioenaanspraken in de middelloonregeling. Die aanspraken bestaan uit levenslang 
ouderdomspensioen met een meeverzekerd partnerpensioen van 70%. U maakt de keuze 
éénmalig en onherroepelijk voor uw volledige pensioenkapitaal in de beschikbare 
premieregeling. Uitgebreide informatie vindt u op de website van ons fonds. Ga naar 
www.pensioenfondsastellas.nl/inkopen.    
 
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Retourneer dan vóór 15 februari 2019 het 
formulier bij deze brief.  
We realiseren ons dat u wij u deze keuze onlangs ook hebben voorgelegd. De snelle herhaling 
heeft ermee te maken dat u vanaf 2019 jaarlijks aan het begin van het jaar deze keuze krijgt.  
 
Let op: Ook het omzetten van uw pensioenkapitaal in pensioenaanspraken in de 

middelloonregeling is niet zonder risico. Na omzetting van uw pensioenkapitaal in 
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pensioenaanspraken gelden voor die aanspraken dezelfde voor- en nadelen als 
voor uw eerder opgebouwde aanspraken. In financieel slechte omstandigheden 
kan het pensioenfonds toegekende pensioenaanspraken verlagen.   

 
Hebt u vragen…  
…over de website Mijn Pensioen? 
Hebt u na het ontvangen van uw gebruikersnaam en wachtwoord vragen over Mijn Pensioen? 
Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt mailen naar 
info@mijnpensioen.nnip.com. Of u belt naar 0800 – 6736. De klantenservice is op werkdagen 
bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 – 88 – 
6466766.  
 
... over uw pensioen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op de website, www.pensioenfondsastellas.nl. U 
vindt daar ook een overzicht van veelgestelde vragen. U kunt ons bellen op 088 - 116 3041. Dat 
kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar pf-astellas@azl.eu. Als u uw 
klantnummer bij de hand houdt of opneemt in uw e-mail, kunnen wij u sneller van dienst zijn. U 
vindt het klantnummer op de voorkant van deze brief. Wij helpen u graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bestuur Stichting Pensioenfonds Astellas  
Dirk Veenvliet, voorzitter 
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