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Nieuwsbericht voor úw nieuwsbrief

(PL)
Wygraj bon o wartości 25
euro: odpowiedz na kilka
pytań dotyczących
inwestowania
odpowiedzialnego społecznie!
Wierzymy, że odpowiedzialne społecznie
inwestowanie jest bardzo ważne. Co
o tym sądzisz? Chcielibyśmy poznać
Twoje zdanie, nawet jeśli nic nie wiesz na

(RO)
Câștigă un cupon ȋn valoare
de 25 EUR: răspunde la
câteva întrebări despre
investiții social -
responsabile!
Credem că investițiile responsabile din
punct de vedere social sunt importante.
Dar ce credeţi despre acest lucru? Chiar
dacă nu știți nimic despre sistemul de

VLEP - doen uw werknemers mee aan ons onderzoek? We verloten een waardebon van €25.
In deze mail vindt u teksten voor úw nieuwsbrief of intranet.

Online lezen
  |  Afmelden

Nieuwsbericht voor úw intranet of nieuwsbrief
Wij starten een onderzoek! Vraag uw werknemers mee te werken aan ons onderzoek.
Eerder al stuurden wij u een nieuwsbericht over ons onderzoek. Daar stond een verkeerde
link in. Onze excuses! Onderstaand nieuwsbericht kunt u gebruiken voor uw nieuwsbrief of
intranet.
 
Let op: naast een Nederlands nieuwsbericht hebben we ook een tekst in het Roemeens en
Pools. De links in deze teksten verwijzen naar het Pools-/Roemeens-talige onderzoek.

Nieuwsbericht voor úw intranet of nieuwsbrief

Maak kans op een waardebon van € 25: doe mee aan het
onderzoek van VLEP
VLEP belegt de pensioenpremies, zodat jullie pensioen meer waard wordt. Daarom kijkt
VLEP kritisch naar de te verwachten opbrengsten van een belegging. VLEP vindt het ook
belangrijk dat met haar beleggingen een bijdrage wordt geleverd aan een leefbare wereld,
waarin bijvoorbeeld het milieu heel belangrijk is. Ook wel ‘verantwoord beleggen’ genoemd.
Voor VLEP is jullie mening over verantwoord beleggen ontzettend belangrijk. Zo kan VLEP
de juiste keuzes maken voor jouw pensioen! Doe mee (voor 16 mei) en maak kans op één
van de vijf waardebonnen van € 25. Start het onderzoek!
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temat emerytur. Chodzi tu o Twoją
przyszłość finansową, dlatego tak ważne
jest, aby jak najwięcej członków VLEP
i emerytów wzięło udział w naszej
ankiecie. Rozpocząć badania

pensii, am dori să ştim părerea
dumneavoastră. Este vorba despre
viitorul dvs. financiar, motiv pentru care
este important să avem cât mai mulți
pensionari şi participanţi la acest sondaj.
Începeți cercetarea
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