
 

 

 

 

In 5 minuten inzicht in je pensioen 

 

Pensioen 1-2-3: snel inzicht in je pensioenregeling 

Kom je werken in onze sector? Dan word je automatisch deelnemer van het Molenaarspensioenfonds. 

Je ontvangt binnen 3 maanden een welkomsbrief, het Pensioen 1-2-3. Hierin staat wat je wel en niet 

krijgt in onze pensioenregeling. Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 lees je de 

belangrijkste informatie op hoofdlijnen. Wil je meer details? Dan lees je verder in de lagen 2 en 3. 

Deze zijn te vinden op molenaarspensioenfonds.nl. 

 

 

Waar zie je hoeveel pensioen je later krijgt? 

✓ Op je Uniform Pensioenoverzicht 

Als deelnemer aan onze pensioenregeling ontvang je ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht 

(UPO). Hierop staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd, hoeveel je ongeveer krijgt als je tot je 

68e in de sector blijft werken en wat je (eventuele) partner en kinderen krijgen als je overlijdt.  

✓ Op mijnpensioenoverzicht.nl 

Hier zie je hoeveel pensioen je totaal hebt opgebouwd, ook bij vorige werkgevers. Ook zie je 

hoeveel AOW je later van de overheid krijgt. Je logt in met je DigiD. 

 

 

Gebeurtenissen in je leven kunnen invloed hebben op je pensioen 

Tijdens je leven gebeuren dingen die invloed kunnen hebben op je pensioen. Denk aan: van baan 

veranderen, samenwonen, scheiden, arbeidsongeschikt raken of overlijden. Het is dan ook goed om 

eens stil te staan bij je pensioen. Meer informatie vind je op molenaarspensioenfonds.nl > 

werknemers > wat moet ik doen bij. 

 

 

Is je pensioendatum in zicht?  

De pensioenleeftijd in onze pensioenregeling is 68 jaar. Je hebt een aantal keuzemogelijkheden om 

het pensioen af te stemmen op jouw wensen. Je kunt bijvoorbeeld eerder met pensioen, met 

deeltijdpensioen, of in de eerste jaren een hogere pensioenuitkering en daarna levenslang een lagere 

uitkering of ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen of andersom.  

Op molenaarspensioenfonds.nl > werknemers > bijna met pensioen staan alle mogelijkheden. 

 

 

Heb je vragen over je pensioen?  

✓ Kijk eens op molenaarspensioenfonds.nl  

✓ Bel ons op 088 – 119 80 30 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur) 

✓ Of mail naar info@molenaarspensioenfonds.nl  
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