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Geachte heer De Wit en mevrouw Zwart,
Dit rapport is tot stand gekomen met hulp van u als opdrachtgever(s). Op grond van de door u
aangeleverde (cijfermatige) gegevens heb ik een Financieel Plan gemaakt van uw financiële situatie.
Dit Financieel Plan dient als uitgangspunt voor het advies over uw pensioensituatie waarbij ik op basis
van uw wensen een nieuwe pensioenconstructie ingericht heb.
Pensioen bestaat uit een aantal bouwstenen: de eerste, tweede en derde pijler. De eerste pijler
behandelt de wettelijke regeling(en) zoals de WAO, WIA, ANW en AOW uitkeringen. De tweede pijler
behandelt de regelingen die uw werkgever heeft afgesloten; het bedrijfspensioen. De derde pijler
behandelt de verzekeringen die u zelf heeft afgesloten: vrijwillige pensioenverzekeringen,
koopsompolissen en lijfrenten. Al deze inkomensbronnen bij elkaar bepalen uw inkomen in de
verzekerde situaties: arbeidsongeschiktheid, overlijden van de partner en ouderdom.
In dit advies wordt uw persoonlijke situatie vastgesteld in het onderdeel 'Huidige pensioensituatie'.
Vervolgens sta ik stil bij uw wensen en de aandachtspunten die mij opgevallen zijn op dit gebied en
heb ik per onderdeel (arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioneren) een advies samengesteld.

Vervolg op dit advies
Aan het einde van dit advies vindt u concrete aanbevelingen die direct uitvoerbaar zijn. Deze
aanbevelingen zullen in een verdiepingsgesprek besproken worden. U kunt ervoor kiezen om de
uitvoering zelf te coördineren of over te laten aan een professioneel bemiddelaar (bank,
tussenpersoon). Indien u dit wenst behoort begeleiding door ons kantoor daarbij tot de
mogelijkheden. Binnenkort neem ik contact op om een afspraak te maken voor de bespreking van dit
advies.
Met vriendelijke groet,
Financial Consult Nederland

_______________________
Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning

Financial Consult | Uw eigen financieel expert | pagina 1

Inhoudsopgave Pensioenadvies
1. Huidige pensioensituatie
Inkomen bij arbeid
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Inkomen bij overlijden partner
Inkomen bij pensionering
Jaarruimte lijfrente
Huidige vermogenspositie
Huidige hypotheekconstructie
Vermogenspositie bij pensioneren
Hypotheekconstructie bij pensioneren
Conclusie

2. Specifieke wensen en aandachtspunten
Financiële positie
Risicobereidheid
Doelrisicoprofiel (DRP)
Opvangen inkomensdalingen
Verliezen van geld / restschuld
Risico van rentestijgingen en negatief rendement
Kennis & Ervaring
Soort beleggingsdiensten en financiële instrumenten
Aard, volume en frequentie van de transacties
Opleidingsniveau
Doelen & Wensen
Levensfase
Fiscale wensen
Rentelooptijd
Maandlasten
Klantprofiel
Randvoorwaarden

3. Advies
Wensen & Aandachtspunten
Asset Allocation Pensioen
Mogelijkheden ter verbetering van uw inkomens- en/of vermogenspositie
Extra storten in pensioenregeling werkgever
Afkopen lijfrenteverzekering
Premievrij maken lijfrenteverzekering
Storten lijfrentepremie in (nieuwe) verzekering / bankspaarrekening
Storten premie in (nieuwe) kapitaalverzekering
Netto-rente verzekeringen (arbeidsongeschiktheid en nabestaanden)
Aflossen op de hypotheek
Sparen en beleggen in box III
Advies Arbeidsongeschiktheidspensioen
Advies Nabestaandenpensioen
Advies Ouderdomspensioen

5. Conclusie / motivatie van het advies
5. Actielijst
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