
Goed om te weten

Ook al ben je uit dienst, we blijven voor je klaar staan! Onderstaande tips helpen daarbij.

Ben je digitaal bereikbaar?

We kunnen je sneller informeren als je digitaal bereikbaar blijft. 

 -  Wil je ons je (nieuwe) e-mailadres doorgeven of je e-mailadres controleren? Ga dan naar nn.cdcpensioen.nl en log in op de  

beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioen’. Je logt in met je DigiD. Zo weten wij zeker dat jij het bent. Om die reden kan je je  

e-mailadres alleen op deze manier doorgeven.

  -  Heb je ons je e-mailadres al doorgegeven via ‘Mijn Pensioen’ en klopt het nog? Dan hoef je niets te doen: je bent digitaal bereikbaar.

  Wil je alle informatie van ons fonds via de post krijgen? Maak dan bezwaar tegen digitale communicatie. Hiervoor log je één keer met  

jouw DigiD in op de beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioen’ op de website. Of stuur een brief naar:

  NN CDC Pensioenfonds 

Postbus 4471 

6401 CZ  Heerlen

  Heb je al eerder aangegeven dat je informatie via de post wilt blijven ontvangen? Dan hoef je nu niets te doen. Wil je in de toekomst je  

voorkeur veranderen, dan kan dat ook op ‘Mijn Pensioen’.

Ga je in of naar het buitenland verhuizen?

Geef ons dan je adres door. Dat kan digitaal. Ga naar nn.cdcpensioen.nl en log in op de beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioen’.  

Geef andere wijzigingen in je situatie ook aan ons door als je in het buitenland woont. Denk aan trouwen, scheiden en overlijden.

  Ga je samenwonen? Meld je partner dan bij ons aan. Op nn.cdcpensioen.nl lees je wat de voorwaarden zijn en wat je aan ons  

moet doorgeven.

Ga je binnen Nederland verhuizen?

Dat hoef je ons niet door te geven. Als je gaat verhuizen, geef je je nieuwe adres door aan de gemeente. Wij krijgen je nieuwe adres  

dan automatisch door. Wij horen ook van je gemeente als je trouwt, gaat scheiden of komt te overlijden.

Check je pensioen regelmatig online

Wil je een actueel overzicht van je pensioen bij ons fonds?

 Ga dan naar nn.cdcpensioen.nl en log in op de beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioen’. Hier kun je ook rechtstreeks je pensioenzaken  

met ons regelen. Je logt in met je DigiD.

  Wil je een actueel overzicht van je totale pensioen?

  Ga dan naar www.pensioenoverzicht.nl. Hier vind je een totaaloverzicht van al het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd via je 

werkgever(s) én van de AOW van de overheid. Je logt in met je DigiD.

Je privacy

 NN CDC Pensioenfonds en zijn administrateur (AZL) verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens. Dit gebeurt om je pensioen  

zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.  

Wil je meer informatie hierover en over je rechten al het gaat om de verwerking van je gegevens? In de privacyverklaring op onze  

website nn.cdcpensioen.nl lees je er meer over.

Benieuwd naar je totale pensioen? 

www.mijnpensioenoverzicht.nl

NN CDC Pensioenfonds 

nn.cdcpensioen.nl


