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Wijziging in personeelsgegevens? Geef het door
Gebruik Pensioenaangifte om iedere maand uw gegevens én wijzigingen door te geven.
Weten hoe het werkt? Lees de 4 stappen.

4 stappen

Welke gegevens geef ik door?
Geef iedere maand het salaris, de toeslagen én andere looncomponenten door die
pensioengevend zijn. Weten wat dat inhoudt?

Lees meer

Afrekennota februari / periode 2
Medio april stuurden we een ‘afrekennota
februari 2019’. Met deze nota betaalt u de
premies over de maand februari/periode 2. U
betaalt achteraf, over de door u aangeleverde
gegevens. Uw nota is hierdoor actueel en u
betaalt niet teveel. Oók als u vier-wekelijks
loongegevens bij ons aanlevert sturen wij u
iedere maand een nota. In december krijgt u
dan een nota over periode 12 en 13. U vindt
de nota’s én de specificaties in het
werkgeversportaal.
Lees meer

Gratis presentatie voor uw werknemers
Krijgt u veel ingewikkelde pensioenvragen van uw werknemer(s)? Wilt u zelf meer weten
over de pensioenregeling óf heeft u administratieve vragen? Onze consulenten komen
graag gratis bij u langs. Een afspraak met een consulent maakt u door telefonisch contact
op te nemen met één van onze medewerkers via 088-1163073.

Help ons kosten te besparen
Het versturen van nota’s en betalingscontroles
is ontzettend duur. We willen onze kosten zo
laag mogelijk houden, help ons kosten te
besparen door een automatisch incasso af te
geven. We snappen dat u dat eerder liever

niet deed omdat we toen werkten met
voorschotnota’s. Onze nota’s zijn nu actueel
en gebaseerd op úw werknemersgegevens
doordat we vanaf dit jaar werken met
afrekennota’s.
Automatische
incasso

Wijzigingen voor 1 januari 2018?
Geef deze door via www.vlep.nl/mutaties. We berekenen handmatig de gevolgen voor de
pensioenopbouw en premie. En dat kost tijd. We proberen de wijziging in ieder geval dit jaar
te verwerken. Na verwerking van de mutatie krijgt u, indien van toepassing, een aangepaste
nota.
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