
Mulderij Pensioenteam 
maatwerk voor een inzichtelijk en transparant pensioen

Mulderij Pensioenteam (MPT) adviseert over uiteenlopende 
pensioenvraagstukken. Uw pensioenregeling maken wij 
inzichtelijk en transparant.

 √ Als DGA is de pensioenregeling onderdeel van uw 
persoonlijke financiële plan;

 √ Als werkgever kunt u kosten besparen;
 √ Als werknemer krijgt u inzicht in uw eigen pensioensituatie;
 √ Als intermediair wordt u op pensioengebied ontzorgd;
 √ Als accountant wordt u in uw praktijk terzijde gestaan. 

Ieder pensioen-vraagstuk is maatwerk



Pensioen is steeds meer maatwerk. Of u nu eigenaar bent 
van een bedrijf, of dat u werkgever of werknemer bent, 
het pensioen moet passen bij úw wensen. Een uniforme 
pensioenregeling voor iedereen is niet meer van deze tijd.

Voor de meeste mensen geldt dat het inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd fors 

terugloopt. Dit is op te vangen door tijdig te starten met pensioenopbouw. Onder andere DGA’s 

en zzp’ers moeten hun eigen pensioen opbouwen. Ook voor veel werknemers geldt dat zij geen of 

slechts gedeeltelijk pensioen opbouwen.

Hoeveel pensioen heeft u straks nodig? Wat zijn uw financiële doelstellingen en hoeveel risico wilt 

en kunt u nemen? Met een persoonlijk financieel plan geeft u richting aan uw totale inkomens- 

en vermogensopbouw, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s. Wij helpen 

u het nu goed te regelen, zodat u zich later geen zorgen hoeft te maken.

Uw pensioen is maatwerk



Een nieuwe pensioenregeling afsluiten voor uw werknemers of een bestaande regeling 

aanpassen? Wij adviseren u over de meest passende opties. Dit advies is onder meer afhankelijk 

van de financiële positie en toekomstverwachtingen van de organisatie, uw risicobereidheid, uw 

kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaring. Wij kunnen optreden als adviseur van 

de werkgever, de ondernemingsraad, of beide partijen gezamenlijk.

Pensioentoelichting 

Indien er voor het personeel een pensioenvoorziening is, dient de werkgever de werknemer een 

toelichting te geven op deze regeling. Door de complexiteit van de regelgeving is het voor veel 

bedrijven een ondoenlijke opgave om advies te geven over onder andere: 

• pensioen in het algemeen 

• de pensioenregeling van het bedrijf in het bijzonder 

• wat er moet gebeuren met waardeoverdracht 

• wat zijn de eventuele privé gevolgen van de pensioenregeling 

Wij kunnen die zorgplicht voor u uit handen nemen. Wij spreken samen met u af welke trajecten 

er door u en welke door ons worden verzorgd.

Pensioenregeling voor uw werknemers



postadres
Postbus 18

7913 ZG Hollandscheveld

bezoekadres
Het Hoekje 35 

7913 BB Hollandscheveld

tel (0528) 34 17 11
mail  info@mulderij.nl

web www.mulderijpensioenteam.nl

René Delsink 
Pensioenadviseur  
0528-341711

Henny Mulderij 
Algemeen Directeur 
06-30688535

Wij kunnen u adviseren over uiteenlopende 
pensioenvraagstukken. Wij adviseren particulieren, 
ondernemers, werkgevers, accountants en intermediairs.

Wij zijn benieuwd naar uw wensen en vertellen u graag meer 
over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.

Wilt u uw pensioen goed geregeld 
hebben?
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