Uitnodiging Pensioencheck!
Geacht lid,
Pensioen is een ingewikkelde materie. Wat staat er allemaal op uw Uniform Pensioen
overzicht?
Moet u doorwerken tot 66 jaar of misschien wel tot 67 jaar.
Kunt u met vervroegd pensioen en hoeveel inkomen heeft u dan?
Hoe zit het als u een uitkering heeft zoals WW, of WAO/WIA?
Het is verstandig als u meer weet over uw pensioen. Maak daarom gebruik van de
Pensioencheck!
CNV Vakmensen organiseert de komende tijd individuele spreekuren waar leden die
werkzaam zijn in de sectoren Bouw & Infra, Afbouw en Schilders aan kunnen deelnemen.
Wij bekijken dan samen in 45 minuten het Uniform Pensioen Overzicht, maken gebruik
van de pensioensimulator en proberen antwoord te geven op al uw vragen.
Na de Pensioencheck bent u een stuk pensioenwijzer.
We hebben geprobeerd een mix te zoeken tussen verschillende locaties, data en
tijdstippen.
Bezoek een gratis pensioenspreekuur op één van de volgende dagen:
Datum

Plaats

Tijdstip

Woensdag 27 september

Geldermalsen

18.00 uur - 22.00 uur

Donderdag 05 oktober

Amstelveen

18.00 - 22.00 uur

Woensdag 11 oktober

Den Haag

13.00 uur – 16.00 uur

Woensdag 11 oktober

Gouda

18.00 uur - 22.00 uur

Donderdag 12 oktober

Dordrecht

13.00 uur – 16.00 uur

Donderdag 12 oktober

Rotterdam

18.00 uur - 22.00 uur

Donderdag 12 oktober

Zeist

18.00 uur - 22.00 uur

Donderdag 02 november

Nijmegen

18.00 uur - 22.00 uur

Woensdag 15 november

Rotterdam

10.00 uur - 14.00 uur

Donderdag 16 november

Dordrecht

10.00 uur - 14.00 uur

Donderdag 16 november

Zaltbommel

10.00 uur - 14.00 uur

Woensdag 22 november

Gouda

10.00 uur - 14.00 uur

Donderdag 23 november

Den Haag

10.00 uur - 14.00 uur

Donderdag 30 november

Amstelveen

10.00 uur - 14.00 uur

Aanmelden kan telefonisch (030-7511570) op werkdagen tussen 09.00 uur -17.00 uur of
per e-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl
Geef aan welk spreekuur en op welke datum u wilt bezoeken en natuurlijk uw naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, meld u dus zo snel mogelijk aan.
U krijgt 1 week voor het spreekuur de informatie over de aanvangstijd en locatie.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen
Vakbondsconsulenten Bouw
- Corry van den Hil
- Gust Kuijsten
- Ger Wierts
- Arjan Aarts

