
Kom op de koffi  e 
bij Aegon tijdens de 
Pensioen3daagse!
Woensdag 29 oktober
tussen 17.00 en 21.00 uur

Wijzer in geldzaken



Beste bewoner van Den Haag en omstreken,

‘Heb jij het goed voor elkaar?’. Dit is het thema van de Pensioen3daagse 2014 op 28, 29 

en 30 oktober. De Pensioen3daagse is een landelijk initiatief van Wijzer in geldzaken.

Bent u benieuwd hoe uw pensioen ervoor staat en hoe u het voor elkaar heeft? Dan is dit 

het moment om die stapel pensioenpapieren eens op te pakken. Stop ze in een doos of 

tas en kom naar Aegon. Tijdens een gratis en vertrouwelijk gesprek van een uur helpen wij 

u graag. U hoeft geen klant van Aegon te zijn en we gaan u ook niets verkopen.

Wat kunnen we bijvoorbeeld samen met u uitzoeken? 
• Hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat. 

• Wat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden. 

• Hoeveel pensioen u krijgt als u arbeidsongeschikt raakt.

Voor wie?
Voor alle mensen die in Den Haag en omstreken wonen en die meer willen weten over hun 

pensioen.

Waarom doen wij dit?
Wij doen mee aan de Pensioen3daagse omdat wij vinden dat iedereen zijn 

toekomstige financiële situatie moet kunnen begrijpen. Aegon is een van de grootste 

pensioenverzekeraars in Nederland en woont bij u ‘om de hoek’. Daarom zitten onze 

medewerkers deze avond voor u klaar om eens met u in de pensioenpapieren te duiken. 

Uiteraard onder het genot van een goede kop koffie.

Wat moet u doen?
Wij willen graag weten hoeveel mensen we deze avond mogen begroeten. Daarom  

vragen wij u vriendelijk om u vooraf op te geven. Dat kan op www.aegon.nl/spreekuur.  

De gegevens die u invult, gebruiken wij uitsluitend voor deze actie. Hebt u geen internet? 

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer (070) 344 88 92.

Waar?
In het kantoor van Aegon, Aegonplein 50 bij het NS-station Den Haag Mariahoeve.


