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Sta stil bij je  

pensioen en dat van 

je personeel? 

Raadgevers Pensioen 

Een professionele partner, klein en flexibel, maar groot als dat nodig is. Onze klanten

zijn ondernemers en bedrijven uit het MKB met 5 tot 500 medewerkers.  Wij zijn een

moderne onderneming en een goed online systeem is daar een onderdeel van. 

Wij willen: een duidelijke, betaalbare en beheersbare pensioenregeling voor 

werkgevers en werknemers met praktisch advies en goede ondersteuning.

Collectief pensioen 

Wij adviseren onze klanten over pensioenregelingen voor hun personeel.    

Wij controleren of de bestaande regeling voldoet aan de wettelijke regels, 

verzorgen alle administratie, geven voorlichting aan werknemers en zijn     

aanspreekpunt bij vragen. 

DGA, pensioen in eigen beheer 

Wij geven advies over de mogelijkheden en vooral de consequenties. Maken 

jaarlijkse berekeningen (fiscaal en commercieel) waarbij ook het partner-

pensioen wordt meegenomen. Zorgen voor de controle van polissen en     

premiestelling en praten jaarlijks met je bij over wat er speelt.  
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Beloningsstructuur 

Advieswerkzaamheden doen wij tegen 

uurtarief. Indien gewenst kunnen we een 

projectprijs afspreken.  

Beheerwerkzaamheden gaan op basis 

van een abonnement waarbij de dienst-

verlening modulair is opgebouwd.  

Het tarief per medewerker varieert.       

Dit is afhankelijk van de gekozen module. 

Door deze aanpak  leveren wij altijd  

maatwerk tegen een redelijke prijs. 
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