
Persoonlijk en toekomstgericht.
De Nationale APF. Wij brengen het samen.



Wij communiceren het 
liefst digitaal met u. 
Helpt u ons?
Op Mijn Pensioencijfers vindt u vanaf nu al uw persoonlijke informatie overzichtelijk 

bij elkaar. U ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen u kunt bereiken als uw situatie niet 

verandert en u kunt uw eigen documenten eenvoudig opslaan op uw eigen 

computer. Mijn Pensioencijfers is ook de plek waar u zelf een aantal administratieve 

wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD en ziet dan in één oogopslag 

hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij ons fonds. Voor uzelf en voor uw eventuele 

nabestaanden.

Inloggen 
1. Ga naar www.denationaleapf.nl/deelnemers; 
2. Klik rechtsboven op de inlogknop; 
3. Log in met uw DigiD; 
4. U doorloopt een aantal stappen om uw account te activeren. 

Mijn Pensioencijfers is ook beschikbaar op uw smartphone of tablet. 
Als u de QR code hiernaast scant, komt u meteen op de inlogpagina 
terecht. 

Geen papier meer 
Wij communiceren het liefst digitaal met u. Zo kunnen we u snel van belangrijke 
informatie voorzien. Bovendien besparen we papier, dus het is ook nog eens goed 
voor het milieu. Om digitaal te kunnen communiceren, hebben we uw e-mailadres 
nodig. 

Geef ons vóór 8 september uw e-mailadres!
In onze administratie staat nog geen e-mailadres van u. Wij kunnen u dus niet 
bereiken als er belangrijke informatie voor u klaar staat in Mijn Pensioencijfers. 
Om ons van uw e-mailadres te voorzien, 
• logt u in op Mijn Pensioencijfers (zie het kopje Inloggen); 
• klikt u linksonder in het blok ‘Mijn Gegevens’ op de knop ‘Meer informatie’; 
• vult u uw e-mailadres in onder ‘adresgegevens’. 

Let op: bij het activeren van uw account vragen we om een e-mailadres. 
Dat e-mailadres wordt weergegeven in het blok ‘Mijn Gegevens’.

Beveiligde omgeving
Uw persoonlijke pensioeninformatie, zoals uw pensioenoverzicht, zetten we in de 
beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. U ontvangt van ons een e-mail als er 
nieuwe informatie voor u klaar staat. Als wij uw e-mailadres hebben, ontvangt u 
automatisch ook onze digitale nieuwsbrieven en e-mailservices. Daar kunt u zich 
overigens altijd voor afmelden. 

Toch liever papier? Dat kan ook.
Dat moet u ons dan wel vóór 8 september even laten weten. Dat kan op twee 
manieren:
1. Log in op Mijn Pensioencijfers (zie het kopje Inloggen); 

 – Geef bij ‘Mijn Gegevens’ aan, dat u uw persoonlijke pensioeninformatie het 
liefst op papier blijft ontvangen.

2. Of stuur een ondertekende brief naar De Nationale APF, Postbus 4471, 6401 CZ in 
Heerlen.

 – Vergeet niet uw klantnummer op te nemen in de brief, anders kunnen we uw 
reactie niet verwerken.

Als u kiest voor papier mist u onze digitale nieuwsbrieven en alle andere informatie 
die we u niet verplicht hoeven te sturen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.  
Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 telefonisch  
bereikbaar op 088 116 3063. U kunt ons ook mailen  
op denationaleapf@azl.eu. 

Mirja Constandse
Uitvoerend bestuur De Nationale APF

  Let op:  

we hebben sinds 

1 juli een nieuw 

telefoonnummer  

en een nieuw 

e-mailadres.


