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Met MijnPensioen heeft u altijd en overal 
gelijk inzage in uw eigen gegevens
De pensioenregeling biedt verschillende mogelijkheden  
om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen.  
In MijnPensioen kunt u:
> Uw gegevens bekijken
> Uw pensioenaanspraken bekijken
> Uw e-mailadres doorgeven
> Berekeningen maken met de pensioenplanner
> Uw pensioenoverzichten (UPO’s) bekijken

Inloggen in MijnPensioen
Op molenaarspensioenfonds.nl vindt u MijnPensioen.  
Na registratie logt u in met een door uzelf gekozen  
gebruikersnaam (login) en wachtwoord. 

Voordat u kan inloggen, moet u zich eerst registreren.  
Hiervoor ontvangt u binnenkort twee aparte brieven van ons. 
In de eerste brief ontvangt u uw dossiernummer. In de tweede 
brief ontvangt u uw activatiecode. Met uw dossiernummer én 
de activatiecode registreert u zich eenmalig. 

Daarna ontvangt u per email een linkje om uw registratie  
te activeren. Daarna kunt u inloggen met een door uzelf 
gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Vul in het venster hiernaast  
uw inloggegevens in
Zo heeft u die altijd bij de hand. Bewaar deze bijlage goed  
op een vertrouwelijke plek, zodat alleen u toegang tot 
‘MijnPensioen’ heeft. Bijvoorbeeld bij uw pensioenoverzichten.

Gebruikersnaam (login)

Wachtwoord

Weet u hoe u er financieel voor staat, als u met pensioen gaat? En weet u hoeveel pensioen u  
later krijgt? Misschien wilt u wel eerder (of later) stoppen met werken. Of eerst tijdelijk een hoger 
en dan een lager pensioen. Het is belangrijk om daar nu al bij stil te staan. 

Bewaarexemplaar



Bewaarexemplaar

Heeft u vragen? 
Of wilt u meer weten over één van de onderwerpen  
in deze bijlage? Kijk op: molenaarspensioenfonds.nl  
Of neem contact op met ons Klant Contact Center.  
Onze medewerkers helpen u graag op werkdagen van 
8.30 – 17.15 uur. 

Telefoon 088 1198030
Post Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk
E-mail deelnemers@molenaarspensioenfonds.nl

Zodra u bent ingelogd komt u op uw 
persoonlijke welkomstpagina
Aan de linkerzijde kunt u kiezen voor inzage in uw persoonlijke 
gegevens, uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het 
Molenaarspensioenfonds en eventuele documenten.  
U vindt hier ook ‘Mijn pensioenplanner’. 

Met de pensioenplanner berekent u 
zelf wat de gevolgen zijn van bepaalde 
pensioenkeuzes
De pensioenplanner is zo actueel en volledig mogelijk.  
Met de verschillende mogelijkheden kunt u spelen. Uw keuzes 
worden niet doorgevoerd! U kunt dus eindeloos proberen.

Gaat u bijna met pensioen? En wilt u na het gebruik van  
de pensioenplanner een bepaalde keuze laten vastleggen? 
Neem dan contact met ons op voor een service berekening.  
U kunt ons bereiken via 088 1198030 of stuur een mail naar 
uitkeringen@molenaarspensioenfonds.nl

Eerder of later stoppen: u kiest!
In het openingsscherm van de pensioenplanner ziet u een 
aantal keuzemogelijkheden die u heeft voor uw pensioen.  
Ook ziet u uw pensioendatum staan. Met deze keuzemogelijk-
heden kunt u rekenen. Zo kunt u uw pensioendatum aan-
passen (eerder of later met pensioen) of kunt u zien wat er 
gebeurt als u gaat uitruilen of als u kiest voor eerst een  
hoger pensioen en daarna een lager pensioen. 

Let op: 
Uw keuzes worden nog niet doorgevoerd en u kunt aan  
de planner geen rechten ontlenen. De berekening wordt 
gemaakt op basis van het reglement die op dat moment geldt. 
De vermelde bedragen zijn een momentopname en kunnen 
veranderen. Het pensioen reglement is altijd leidend.

Heeft u hulp nodig bij de planner? 
Bel ons op 088 1198030 of stuur een mail naar  
deelnemers@molenaarspensioenfonds.nl 

Wij helpen u graag.
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