Pensioen regelen? Doe het met
de WensinkPensioenService
Je wilt het pensioen van je medewerkers in orde
maken. Natuurlijk wil je dat. Maar dan... Al die
papieren. Die cijferbrij. Die afgrijselijke teksten.
Je komt er domweg niet aan toe om je door
die rompslomp heen te worstelen. Wat nu? De
oplossing: WensinkPensioenService.
Wat is het?
WensinkPensioenService is een efficiënt adviestraject voor een passende pensioenregeling ten
behoeve van medewerkers in het Kleinbedrijf.
Het resultaat is een helder pensioenoverzicht.

Hoe gaat het?
• Wij brengen de mogelijkheden voor je
in kaart: wat kost het? wat levert het op?
welke keuzes heb je?
• We begeleiden je bij het maken van je
keuze: welke regeling past het best?
• Wij adviseren over geschikte pensioenuitvoerders.
• Wij praten met de medewerkers.
• Wij dragen zorg voor alle administratieve
processen.
• Wij leveren waar om gevraagd wordt: een
helder pensioenoverzicht. Met een bondige
en begrijpelijke toelichting.
Kortom: wij staan garant voor een effectieve, no
nonsens benadering.
Voordelen
• Je bent volledig ontzorgd.
• Je bent verzekerd van een concurrerend
tarief voor het gehele traject.
• Je kunt vertrouwen op onze jarenlange
expertise. Op basis daarvan hebben we de
WensinkPensioenService ontwikkeld.
• Je krijgt geen overbodige kosten, maar een
faire prijs.
• Je krijgt geen ongevraagde adviezen.

Waarom moet het?
Als medewerkers gestopt zijn met werken,
moet hun inkomen goed geregeld zijn. Ook
voor de nabestaanden, als de medewerker
onverhoopt overlijdt.

WensinkPensioenService
begrijpelijk en overzichtelijk!

Wensink Pensioen | Hof van Bissinghe 1, 7642 DB Wierden | www.wensinkpensioen.nl

‘Gewoon’ goed voor elkaar!
WensinkPensioen ontwikkelde de volgende pensioenregelingen:






basis

redelijk tot goed

uitmuntend

partner- en wezenpensioen (jaarlijkse uitkering maximaal
aan partner, kinderen na het overlijden van de
werknemer)

maximaal

maximaal

premievrijstelling bij invaliditeit (geen premie
meer betalen, toch pensioen opbouwen na 2
jaar ziekte)

verzekerd

verzekerd

verzekerd

beheer pensioenregeling

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

indicatie maandelijkse pensioenlast

max. 5% van de
loonsom*

max. 8% van de
loonsom*

max. 15% van de
loonsom*

ouderdomspensioen (pensioen voor later)

* het totaal van lonen en sociale premies ten laste van de werkgever

Over Wensink Pensioen
Toen Peter Wensink in 2001 begon met het geven
van financieel advies tegen betaling, was dat baanbrekend. Financieel advies was namelijk ‘gratis’. Dat
was alleen mogelijk als er tevens een product werd
verkocht. Maar: hoe objectief is zo’n advies dan
nog? Peter ging destijds voor objectief en eerlijk en
nu nog steeds.

menleving nodig. Daarom belegt WensinkPensioen
duurzaam en verantwoord. Wij werken samen met
partijen die net als wij gaan voor volledig duurzaam.
Want dat levert meer rendement op én een betere
toekomst voor ons allemaal.

WensinkPensioen maakt uw pensioensituatie
helder. Wij adviseren, doceren, begeleiden. Wij
ondersteunen ondernemingen en werknemers met
hun keuzes van vandaag, voor morgen.
Pensioen is een voorziening voor een zorgeloze
toekomst, maar daarvoor is ook een leefbare sa-
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