
Dion 
Pensioen 
Services

...zorg, 
voor nu 
en later



Zekerheid en zicht
Dion Pensioen Services is graag uw pensioenpartner. We staan 

voor onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, professionaliteit en 

kostenbesparing door schaalvoordeel. Onze pensioendeskundigen 

adviseren transparant en onafhankelijk. Wij ondersteunen en 

begeleiden u in alles wat bij pensioenen komt kijken. Over een 

goede pensioenregeling binnen uw bedrijf of een adequate 

pensioenplanning voor uzelf. Optimale en efficiënte regelingen tegen 

voordelig tarief. Met de nieuwste kennis van de pensioenpijlers: 

overheid, werkgevers en privévoorzieningen. In een vrijblijvend 

oriëntatiegesprek inventariseren we samen welke vorm het beste bij 

u past. Zo bieden we zekerheid en zicht op het inkomen voor later. 

Pensioenplanning 
Wat zijn uw plannen voor later? 

Kunt u tijdens uw pensioen de 

dingen blijven doen die u leuk 

vindt? Geldt dat ook voor uw 

medewerkers? Juist omdat de 

overheid zich terugtrekt, is het 

belangrijk om na te denken over 

later. Dion Pensioen Services 

helpt u voor te bereiden op 

úw pensioen, of dat van uw 

medewerkers. Bekijk wat u kunt 

regelen, nu het nog kan. Voor een 

zorgeloze pensioenplanning, nu 

en later. 

 



Dion Pensioen Services adviseert
Een adequaat pensioenadvies is van groot belang. Onvolkomenheden 

kunnen verstrekkende financiële gevolgen hebben voor u persoonlijk 

en uw onderneming. Wij inventariseren uw wensen en behoeften en 

brengen die in lijn met een optimale pensioenplanning binnen uw 

bedrijf. De hoogwaardige expertise die zowel past bij een multinational 

als bij het MKB. 

Dion Pensioen Services zorgt
Een solide en punctueel beheer van de pensioenadministratie hoort bij 

goed werkgeverschap. Dat geeft administratief nogal wat rompslomp en 

brengt financiële risico’s met zich mee. Dion Pensioen Services draagt 

zorg voor een adequaat beheer van uw pensioenadministratie. U krijgt 

gemak, flexibiliteit en goed overzicht. Dion Pensioen Services ontzorgt 

met de juiste tools en biedt adequaat advies bij complexe kwesties. Zo 

hebt u altijd het juiste antwoord klaar. Onafhankelijk, transparant en

deskundig.

Dion Pensioen Services legt uit
Ook met goede planning en juiste adviezen blijft het pensioen 

complexe materie. Medewerkers hebben er dan ook vaak vragen over. 

Goede informatievoorziening is een basisvoorwaarde. Maar goede 

pensioencommunicatie zegt meer. Dion Pensioen Services legt de 

pensioenregelingen uit. Bij iedere pensioendeelnemer op z’n eigen 

niveau. Steeds weer, als dat moet. Omdat niet iedereen even gemakkelijk 

in de toekomst kijkt. Ook dat is zorg voor nu, en later. 
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Pensioendiensten voor 
werkgevers
• Advies nieuwe pensioenregeling: op basis van 

wensen en eisen - doorrekening van huidige en 

toekomstige pensioenlasten - scherp aanbod van 

verzekeraar

• Advies bij contractverlenging bestaande 

pensioenregeling: juiste timing voor 

contractverlenging of - verandering - lagere kosten 

door efficiënte en moderne producten  -  juiste 

advies bij complexe kwesties

• Pensioen-APK (snelle screening pensioenregeling 

op hoofdlijnen) 

• Pensioencommunicatie: goede voorlichting 

door uitleg op maat - volgens eisen van wet 

Pensioencommunicatie 

• Beheer pensioenregeling: uitvoeren van 

administratieve beheer - vraagbaak voor 

medewerkers en P&O - online tool voor 

pensioeninzage

Pensioendiensten voor 
ondernemers en DGA’s
• Pensioenplanning: op basis van wensen en 

behoeften

• Advies bij expiratie van lijfrentekapitalen 

(lijfrenteplanning)

• Advies bij pensioen eigen beheer (advies,  

actuariële berekeningen)

• Opstellen juridische documenten (pensioenbrief, 

stamrechtovereenkomsten)

• Advies stamrechten (ook stamrecht BV’s)

• Advies bij gouden handdruk

• Advies pensioenverevening echtscheiding

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. 

We inventariseren uw wensen en behoeften, 

waarna u vrijblijvend een offerte krijgt. 

Meer weten? 

Neem contact op met onze 

pensioenadviseur Jacco Groothuis. 

Dion Pensioen Services

J.C. Kellerlaan 8a

7772 SG Hardenberg

Kennismaken?

www.dionpensioenservices.nl

T. 06 23 19 15 07

M. jacco.groothuis@dion.nl


