
De Pensioenplanner  
Een toelichting op de pensioenplanner
van Pensioenfonds Avebe

Pensioenfonds Avebe



2De pensioenplanner openen

De Pensioenplanner vindt u op onze website. Klik in het rechtermenu op ‘Pensioenplanner’.



3Inloggen

Als u nog geen account heeft dan maakt u eerst een account aan.



4Inloggen

U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.



5Het deelnemersportaal

U komt nu uit op het deelnemersportaal.

Waar vindt u wat? 
 
 Welkomstbericht. 
 
 Overzicht van uw 
 dienstverbanden bij Avebe.
 
 Overzicht van formulieren die u     
 kunt gebruiken om wijzigingen  
 door te geven. 
 
 Eventuele downloads die voor u  
 beschikbaar zijn. 
 
 Een overzicht van de bij het  
 pensioenfonds bekende   
 gegevens.
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Deelnemersportaal 
 
In het deelnemersportaal kunt u
uw gegevens inzien of wijzigen.  
Als er gegevens niet kloppen dan 
kunt u contact opnemen met de
pensioenhelpdesk. 
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6Uw gegevens wijzigen 

Uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigen.

Uw gegevens wijzigen 
 
In dit onderdeel kunt u uw gegevens
wijzigen. 



7De Pensioenplanner 

U klikt in het deelnemersportaal op ‘Naar de pensioenplanner’.

Waar vindt u wat? 
 
 Hoofdmenu. 

 Keuzemenu: pensioengegevens  
 of gemaakte keuzes. 

 Weergave: grafisch of  
 cijfermatig. 

 Pensioengegevens en/of de in 
 de planner gemaakte keuzes. 

 Grafisch en/of cijfermatig  
 overzicht. 

 Bruto/netto en ouderdoms- 
 pensioen en partnerpensioen. 

 In dit menu item ziet u de  
 verschillende blokken met de  
 flexibiliseringsmogelijkheden.  
 Ieder blok kan verder  
 opengeklapt worden.
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8Aanpassen pensioenleeftijd 

U kunt uw pensioen eerder of later laten ingaan. 

Waar vindt u wat? 
 
 Ga naar het blok  
 ‘Dienstverband,  
 Pensioenmoment, Uitruil van  
 pensioenen’. 

 Kies de gewenste pensioen- 
 leeftijd. 

 Klik op ‘pas toe’.
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9Aanpassen pensioenleeftijd 

Uitkomst na vervroegde ingang op 63 jaar. 

Waar vindt u wat? 
 
 Uw gemaakte keuzes. 

 Grafische weergave van de  
 gemaakte keuzes. 
 
 Bij drie ziet u of de grafische  
 weergave betrekking heeft op  
 het ouderdomspensioen of het  
 partnerpensioen. Verder ziet u  
 of het bruto dan wel netto  
 bedragen betreft. 
 
 In het blok ‘Dienstverband,  
 Pensioenmoment, Uitruil van  
 pensioenen’ kunt u eventueel 
 kiezen voor een AOW over-  
 brugging.
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10Partnerpensioen of ouderdomspensioen omzetten 

U heeft de keuze partnerpensioen om te zetten in extra  
ouderdomspensioen en andersom.

Waar vindt u wat? 
 
 Zet omzetten naar  
 ouderdomspensioen op ‘ja’. 

 Geef aan of u het volledige  
 partnerpensioen wilt omzetten  
 in extra ouderdomspensioen of  
 een deel van het partner- 
 pensioen. 
 
 Dezelfde methodiek geldt voor  
 het omzetten van ouderdoms- 
 pensioen in extra levenslang  
 partnerpensioen.
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11Hoogte pensioenuitkering aanpassen 

U heeft de keuze de eerste jaren een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna 
levenslang een lager ouderdomspensioen.

Waar vindt u wat? 
 
 Kies in het keuzeblok hoogte  
 pensioen voor ‘eerst hoog, dan  
 laag’. 
 
 Geef de duur van de hoge  
 uitkering aan.
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12Inzicht in meerdere keuzes tegelijk

In de pensioenplanner heeft u de mogelijkheid om verschillende keuzes 
tegelijk in te voeren.

Waar vindt u wat? 
 
 In het voorbeeld heeft de deel- 
 nemer de volgende keuzes  
 ingevoerd:  

 1. Vervroegde pensioenleeftijd. 
 2. AOW Overbrugging. 
 3. Het partpensioen is volledig  
     .omgezet in extra ouderdoms- 
      pensioen. 
 4..Een variabele pensioen- 
      uitkering. 
 5. De uitkomst van alle keuzes  
     .samen ziet u terug in de  
     .grafische weergave.
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13Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de pensioenhelpdesk.  
 
De pensioenhelpdesk is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op: 
 
Telefoon: (013) 462 93 00 
E-mail: pensioenfondsaveb@achmea.nl 

De medewerkers helpen u graag.
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