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Welkom bij

Niet vergeten!
• Hebt u een samenlevingsovereenkomst en hebt u uw partner nog niet aangemeld? Dan kunt u dat alsnog doen. Let op: 

uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als u al partners was voordat u met pensioen gaat. In het reglement 
vindt u de voorwaarden. 

• Verhuist u naar het buitenland? Geef dan uw adres aan ons door.
• Verhuist u in het buitenland? Geef ook dan uw adres aan ons door.
• Wij communiceren het liefst digitaal met u. Zodra u kunt inloggen op uw persoonlijke pensioenpagina, kunt u ook uw 

e-mailadres achterlaten. 

Wij staan voor u klaar
Hebt u vragen? Bel ons gerust op 088 - 663 0808 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar 
deelnemer@denationaleapf.nl. Wij helpen u graag. 

Een Algemeen Pensioenfonds is een pensioenfonds waar meer werkgevers uit verschillende branches zich bij kunnen aansluiten. 

Sinds 2016 is het in Nederland mogelijk om een algemeen pensioenfonds op te richten. De Nationale APF is er sinds 

november 2016.

U hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ANWB. Pensioenfonds ANWB draagt dat pensioen per 

1 januari 2020 over aan De Nationale APF, in uw eigen ‘kring ANWB’. Wij zijn trots dat uw vroegere werkgever en 

Pensioenfonds ANWB voor ons hebben gekozen. Bij ons is uw pensioen in goede handen. In deze folder leest u wie we 

zijn en wat we voor u doen.

Uw pensioen in goede handen
Pensioenfonds ANWB draagt uw opgebouwde pensioen per 1 januari ongewijzigd aan ons over.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Wilt u weten wat er precies voor uw pensioen is geregeld? En voor uw eventuele partner? Dat leest u in Pensioen 1-2-3. 

In laag 1 krijgt u in 5 minuten een overzicht van uw pensioenregeling. U ontvangt laag 1 van de Pensioen 1-2-3 per post. 
Laag 2 en 3 vindt u op onze website. 

• Benieuwd naar uw opgebouwde pensioen? Dat kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Het overzicht over 2019 
ontvangt u in 2020 nog van Pensioenfonds ANWB. Het overzicht over 2020 ontvangt u in 2021 van ons.

• Op onze website vindt u begin 2020 informatie over kring ANWB. Het pensioenreglement hebben we al gepubliceerd 
op www.denationaleapf.nl/deelnemers. Klik op ‘Documenten’ en selecteer uw werkgever.

• Zodra u met uw DigiD kunt inloggen op uw persoonlijke pensioenpagina, laten wij u dat weten. Tot die tijd kunt u met al 
uw vragen terecht bij de klantenservice.

Even voorstellen

Mirja Constandse,  Roel Knol,  Vacature,  Erwin Bosman,  Roeland van Vledder,  Margreet Teunissen, 
uitvoerend bestuurslid  uitvoerend bestuurslid uitvoerend bestuurslid niet-uitvoerend bestuurslid niet-uitvoerend bestuurslid niet-uitvoerend bestuurslid 
      en voorzitter 

Met zes bestuursleden staan we voor u klaar. Drie van ons zijn als uitvoerend bestuurslid dagelijks bezig om voor uw 
pensioen alles te regelen wat nodig is. Wij stellen onszelf graag aan u voor.


