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WANNEER GEBRUIK JE DIT FORMULIER? 
Met dit formulier kun je een indicatieve berekening van jouw (vervroegd) 

pensioen aanvragen. Op die manier kun je nagaan hoeveel inkomen je 

ongeveer krijgt als je met pensioen gaat.

DUURT HET NIET MEER ZO LANG VOOR JE MET PENSIOEN KUNT?
Bijvoorbeeld een jaar? Of wil je eerder met pensioen? Vraag dan een 

berekening van jouw pensioen aan met dit formulier. Om een goede 

berekening voor je te maken, is het van belang dat je de berekening 

maximaal een jaar voor jouw (gewenste) pensioenleeftijd bij ons 

aanvraagt. Dan geeft een berekening namelijk het beste beeld van je 

pensioen.

JOUW PENSIOEN IS NOG VER WEG? 
Duurt het nog een hele tijd voordat jij met pensioen kunt? Dan kunt je het 

beste op www.mijnpensioenoverzicht.nl nagaan hoeveel inkomen je krijgt 

als je met pensioen gaat.

JOUW KEUZES VOOR HET PENSIOEN 
Voor je pensioen kun je keuzes maken. Deze keuzes hebben invloed op 

de hoogte van je pensioenuitkering. Op dit formulier kun je aangeven 

welke keuzes jij voor jouw pensioen wilt maken. Met de keuzes die 

je maakt, rekenen wij uit hoeveel pensioen je vanaf jouw gekozen 

ingangsdatum gaat ontvangen. De keuzes die je op dit formulier aangeeft 

zijn niet definitief. Voordat je met pensioen gaat, kun je jouw keuzes nog 

wijzigen. Dan laten we je ook weten hoeveel pensioen jij precies krijgt.

TERUGSTUREN 
Stuur dit formulier terug naar: 

Stichting Mars Pensioenfonds 

Postbus 51005 

9702 JA Groningen

WIL JIJ MET PENSIOEN? 
Dan moet je dit nog wel aanvragen. Ongeveer 6 maanden voor je 

AOW-leeftijd, ontvang je het formulier waarmee je jouw pensioen kunt 

aanvragen of uitstellen tot uiterlijk 70 jaar. Wil je eerder met pensioen en 

heb jij ook al een indicatieve berekening van ons gehad? Stuur ons dan 

minimaal 3 maanden voor jouw gewenste pensioendatum het formulier 

‘Vervroegd pensioen aanvragen’.

MEER INFORMATIE 

Wil jij meer weten? 

Neem dan contact met ons op via 0800 02 02 156. 

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 

09.00 uur tot 17.00 uur. 

Of stuur een e-mail naar;

pensioendesk@marspensioen.nl.

1  Jouw persoonlijke gegevens

1.1  Naam  Voorletters Achternaam

1.2  Pensioennummer 
 Dit vind je op onze brieven 
 onder ‘Ons kenmerk’ 

1.3  Telefoonnummer 

1.4  E-mailadres

Aanvraag indicatieve pensioenberekening 
Als je vóór 2004 bij Mars in dienst bent gekomen



3  Jouw pensioenkeuzes

3.1  Wanneer wil je met pensioen?   Ik wil met pensioen als ik 68 jaar word.

    Ik wil vóór mijn 68ste volledig met pensioen, namelijk op

        (ddmmjjjj) (Ga naar vraag 3.3)
    
    Ik wil vóór mijn 68ste met deeltijdpensioen, namelijk op

        (ddmmjjjj)

3.2  Wil je volledig met pensioen? Misschien wil je nog wel doorwerken, maar dan minder uren. Je kunt dan met 
   deeltijdpensioen gaan. Je moet wel minimaal 50% blijven werken. Voor de andere uren   
  krijg je pensioen.

    Nee, ik wil gedeeltelijk met pensioen, namelijk
     50% 40% 33,33% 20%. (Ga naar vraag 3.4)

    Nee, ik wil gedeeltelijk met pensioen, namelijk
     50% 40% 33,33% 20%.

    Tot    (ddmmjjjj) (datum voor AOW) 
        (Ga naar vraag 3.4)

3.3  Hoeveel pensioen wil je ontvangen?  Wil je voor je 68ste met pensioen? Dan kun je een deel van jouw ouderdomspensioen 

 Let op: Vul deze vraag alleen in als je dat je Wil je voor je 68ste met pensioen? Dan kun je een deel van jouw 

 voor je 68ste volledig met pensioen wilt ouderdomspensioen. tot de eerste van de maand waarin je AOW krijgt. Houd er wel   

   rekening mee dat het levenslang ouderdoms- pensioen dat je daarna krijgt, lager wordt.   

   Je kunt een tijdelijk ouderdomspensioen inkopen van maximaal € 20.677,44 bruto per   

   jaar (bedrag 2019 als je 100% werkt). Je kunt ook de helft inkopen. Werk je parttime,   

   dan wordt het bedrag hierop aangepast.

    Ik wil geen tijdelijk pensioen ontvangen. (Ga naar vraag 3.4)

    Ik wil een tijdelijk ouderdomspensioen ontvangen.

Tot wanneer wil je een tijdelijk  tot mijn AOW-datum. Mijn AOW-datum is                                 (ddmmjjjj)

ouderdomspensioen ontvangen?  

    tot    (ddmmjjjj)

Hoeveel tijdelijk ouderdomspensioen   Ik wil 100% tijdelijk pensioen ontvangen.

wil je ontvangen?  Ik wil 50% tijdelijk pensioen ontvangen.

2  Je laatstverdiende inkomen

Vul je loongegevens in. Heb je deze gegevens zelf niet? Vraag ze dan op bij je werkgever. 

2.1  Bruto pensioengevend jaarsalaris 

2.2  Parttimepercentage  %

postadres PO Box 51005 9702 JA Groningen | bezoekadres Europaweg 27 9723 AS Groningen | telefoon 0800 02 02 156 | 

www.marspensioen.nl               Pagina 2-3



5  Ondertekening

5.1  Plaats 

5.2  Datum

5.3  Handtekening

4  Loonheffingskorting

Over jouw pensioen betaal je belasting. Jij kunt een loonheffingskorting krijgen op jouw belasting. Je betaalt dan minder belasting en premie volks-

verzekeringen. Wij kunnen de loonheffingskorting toepassen op jouw pensioen. Maar ontvang je andere, hogere inkomsten? Dan raden wij je aan de 

korting toe te laten passen op dit hogere bedrag.

Wil jij dat wij loonheffingskorting   Ja

toepassen op jouw pensioenuitkering?  Nee  

3.4   Wil je jouw partnerpensioen  Naast ouderdomspensioen heb je een partnerpensioen opgebouwd. Als jij overlijdt,   

 inruilen voor een hoger krijgt jouw partner dit partnerpensioen. Op dit moment is het partnerpensioen 70%   

 ouderdomspensioen? van het ouderdoms- pensioen. Je kunt het hele partnerpensioen inruilen, of een   

   gedeelte. Jij krijgt dan een hoger ouderdomspensioen. Het nadeel van inruilen is dat   

   jouw partner minder of geen partnerpensioen krijgt als je overlijdt.

 

    Nee. Ik wil dat mijn partner 70% van het ouderdomspensioen ontvangt als ik overlijd.

    Ja. Ik wil dat mijn partner 50% van het ouderdomspensioen ontvangt als ik overlijd.

    Je ruilt daarvoor nu 20% partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen.

    Ja. Ik wil dat mijn partner 25% van het ouderdomspensioen ontvangt als ik overlijd.

    Je ruilt daarvoor nu 45% partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen.

    Ja. Ik wil dat mijn partner geen partnerpensioen ontvangt als ik overlijd.

 

3.5   Wil je jouw ouderdomspensioen Naast ouderdomspensioen heb jij een partnerpensioen opgebouwd. Als jij overlijdt,   

 inruilen voor een hoger krijgt jouw partner dit partnerpensioen. Op dit moment is het partnerpensioen 70%   

  ouderdomspensioen? van het ouderdomspensioen. Je kunt ouderdomspensioen inruilen voor een hoger   

   partnerpensioen. Het partnerpensioen is dan even hoog als je ouderdomspensioen. 

   Als je ouderdomspensioen inruilt, krijg jij minder ouderdomspensioen.

    

    Ja, ik wil ouderdomspensioen inruilen zodat het partnerpensioen even hoog is als

    het ouderdomspensioen.

    Nee, ik wil dat het partnerpensioen 70% blijft van mijn ouderdomspensioen.
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