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Informatiepagina coronacrisis
Contact

Beste heer/mevrouw,
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel bedrijven. Hoe het
Bakkers Pensioenfonds met de situatie omgaat en wat dit betekent, leest u hier.

Betalingsproblemen door de coronacrisis? Meld
het altijd bij ons!

We vragen u natuurlijk de premienota's te betalen. Lukt dit niet of verwacht u dat dit
niet volledig gaat lukken? Stuur ons dan een e-mail. Geef in uw e-mail aan waarom
de premienota niet (volledig) betaald kan worden. We zoeken dan samen naar een
oplossing.

Lees meer

De gevolgen voor het pensioenfonds
Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor ons pensioenfonds. Dit zien we
vooral terug in de daling van de beleidsdekkingsgraad. Wij meten de financiële
situatie van ons pensioenfonds aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad. Deze is
gedaald van 92,5% in maart naar 91,5% in april. Het bestuur volgt alle
ontwikkelingen op de voet.

Lees meer

Alle informatie op onze website
Heeft u vragen over de gevolgen van de coronacrisis op de pensioenregeling? We
houden u graag op de hoogte via de informatiepagina op onze website. We
werken deze pagina’s steeds bij, zodat u op de hoogte blijft.

Lees meer

We blijven uw vragen graag beantwoorden!

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken al onze
pensioendeskundigen thuis. Ze zitten klaar om uw e-mails en telefoontjes te
beantwoorden. Heeft u een vraag? Stel deze dan via e-mail. Daar helpt u ons enorm
mee. Is uw vraag dringend, of vindt u het prettiger om iemand persoonlijk te
spreken? Bel ons dan. Wij staan u graag te woord zoals u van ons gewend bent. Wij
zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar.

Heeft u een vraag?
U kunt contact opnemen via:


050 522 50 10



werkgever@bakkerspensioen.nl

U kunt uw medewerkers verwijzen naar:


050 522 50 00



pensioen@bakkerspensioen.nl

