
 
 

Dienstverleningsdocument Pensioen AanvraagService (PAS) 
 

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële 
dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook 
onze kosten vergelijken.  
 
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs 
is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie. Maak daarom 
altijd goede afspraken.  
 
U wilt uw pensioen aanvragen? 
U wilt uw pensioen aanvragen? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En 
hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt aanvragen, moet u over een aantal dingen 
nadenken. Bijvoorbeeld over:  

• Wanneer moet mijn pensioen in gaan?  

• Als er meer pensioenen zijn, wat laat ik wanneer ingaan? 

• Hoeveel pensioen wil ik uit laten keren?  

• Kan ik meer of minder pensioen opnemen?  

• Moet ik pensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, of andersom?  

• Pas ik de loonheffingskorting toe?  
 
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we 
dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.  
 

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?  

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen.  

1. Inzicht geven in de mogelijkheden van uw pensioen in een Persoonlijk Financieel 
Inzichtgesprek. Na dit inzicht kunt u keuzes maken over hoe u uw pensioen in wil laten gaan.  

2. Wij kunnen u helpen om uw pensioen aan te vragen zoals u dat wenst. 
 

Gemiddelde kosten  
Advies   Pensioen aanvragen    Combinatie  
€ 800,-  € 175,- per pensioen   € 975,- (BTW vrij als combinatie) 
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Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?  
Advies We kunnen ons voorstellen dat u nog niet precies weet hoeveel pensioen u aan wilt 

vragen of welke keuzes u kunt/ wilt maken. U kunt vooraf advies krijgen waarin we uw 

financiële situatie in kaart brengen en toelichten welke keuzes er zijn. Dat kan zeker 

prettig zijn als u meerdere pensioenen heeft en/of gebruik wenst te maken van de 

flexibele mogelijkheden van uw pensioen. Stapje voor stapje laten wij u zien wat er 

mogelijk is, wat dit voor u betekent in uw portemonnee, voor nu en voor later. 

Pensioen 

keuze 

U heeft de keuze gemaakt hoe u het pensioen in wilt laten gaan. Brengt u het pensioen 

onder bij uw huidige uitvoerder? Dan kunnen wij u verder helpen met de aanvraag 

hiervan. 

Heeft u de mogelijkheid om te ‘shoppen’ met uw pensioenbedrag? Dan kunnen wij u 

doorverwijzen naar een van onze partners die voor u de beste offerte maakt. Zij kunnen 

dit proces van A tot Z voor u uit handen nemen. De kosten hiervan rekent u 

rechtstreeks met hen af. 

Aanvragen 

pensioen 

Als u de weet welk pensioen u aan wilt vragen en hoe u dit wilt, dan kunnen wij u 

helpen met de pensioen aanvraag. Zodat u zeker weet dat het door u gewenste 

pensioen goed wordt aangevraagd en correct wordt uitgevoerd. 

 

Kosten: hoeveel betaalt u? 

Financieel Inzicht Uitgebreid € 800,- (BTW vrij) of € 968,- (incl. 21% BTW) als er geen 

pensioenaanvraag volgt via Comminz. 

Aanvraag 1 pensioen € 175,-  

Aanvraag 2 pensioenen € 295,- 

Aanvraag 3 pensioenen € 395,- 

Aanvraag meer pensioenen offerte 

De aanvragen geschieden ‘op afstand’ via Teams of andere wijze van beeldbellen. Ook kunt u naar 

ons kantoor komen (vestiging Ede) als u persoonlijk geholpen wenst te worden. Wilt u liever op een 

andere locatie geholpen worden, dan maken we voor u een offerte voor de reiskosten en reisuren. 

Zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

U kunt de service gemakkelijk aanvragen via de Website van Comminz. www.comminz.nl  

Natuurlijk kunt u ook mailen naar info@comminz.nl of bellen met 088-4353333 

Comminz BV     KvK nummer: 67464580 

Pascalstraat 18D    Vergunning AFM: 12044835 

6716AZ  Ede     Aangesloten bij KIFID: 300.016714 

http://www.comminz.nl/
mailto:info@comminz.nl

