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Geachte      , 
 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over uw deelname aan de pensioenregeling van de werkgever. 
 
Deelname aan de pensioenregeling 

 

Op grond van uw arbeidsovereenkomst bent u met ingang van       deelnemer geworden aan de 
pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos. 

 
Onze pensioenregeling betreft een middelloonregeling en heeft het karakter van een 

uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet.  

 

( Onderstaande alinea wordt alleen opgenomen als de nieuwe werknemer jonger dan 21 jaar is )  
Aangezien u jonger bent dan 21 jaar wordt u eerst aspirant-deelnemer. U wordt deelnemer op de eerste 

dag van de maand waarin u de leeftijd van 21 jaar bereikt. 
 

Over uw pensioenregeling kunt u meer lezen in de bijgevoegde pensioenbrochure. De brochure maakt 
deel uit van deze startbrief. De brochure is zowel van toepassing op aspirant-deelnemers als deelnemers. 

 
De pensioenbrochure is een verkorte en eenvoudige weergave van het officiële pensioenreglement. U 

kunt geen rechten ontlenen aan deze pensioenbrochure. Het officiële pensioenreglement is beschikbaar 
op de website van het Pensioenfonds of kunt u desgewenst opvragen bij het secretariaat van het 

Pensioenfonds (telefoon 0570-697220). In het pensioenreglement van het pensioenfonds staat de 
pensioenregeling van uw werkgever. Als er in het pensioenreglement iets anders staat dan in deze 

brochure, gaat het pensioenreglement voor. 
  



 

 

Als op enig moment de pensioenregeling wijzigt, zal het pensioenfonds u hierover binnen drie maanden 
na het van kracht worden van die wijziging informeren. Zo nodig zal deze wijziging leiden tot aanpassing 

van de pensioenbrochure. De gewijzigde versie van de pensioenbrochure en het gewijzigde officiële 
pensioenreglement van het pensioenfonds worden op de website van het pensioenfonds gepubliceerd.  

 

 

Website Pensioenfonds Witteveen+Bos  

Het Pensioenfonds Witteveen+Bos heeft een eigen website. Hier worden regelmatig actualiteiten over het Pensioenfonds geplaatst. Ook 

kunt u het pensioenreglement en andere nuttige informatie vinden op de website vinden. Het adres van de website is 

http://pensioenfonds.witteveenbos.nl/ 

 

Een deel van de informatie is te vinden op een besloten gedeelte, waarop u kunt inloggen. Voor nieuwe medewerkers is een tijdelijke 

inlogaccount beschikbaar (inlognaaam: 15newbie, wachtwoord: pfwbdv). Aan het begin van elk jaar worden de inlogbestanden bijgewerkt 

en kan worden ingelogd met de normale inloggegevens met behulp van je BSN-nummer. Hoe dit werkt kunt u teruglezen op In-site 

(Witteveen+Bos → commissies en stichtingen→ Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos).  

 

 

 
Mocht u naar aanleiding van deze startbrief of de pensioenbrochure nog vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met Tiolita Pardede, op telefoonnummer 030 767 08 08. 
 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 

 
 

 
Marja van Lubek-Koeman 


