
Pensioenadvies voor u als directeur-grootaandeelhouder

Ook tijdens 
uw pensioen 
de wind in 
de zeilen

Hebt u bijvoorbeeld  
gedacht aan

• een eigen pensioen BV?
• arbeidsongeschiktheid?
• fiscale voordelen?
• de gevolgen voor uw partner  

van een vroegtijdig overlijden?

 
Volg ons ook op Twitter en blijf  

op de hoogte van alle ontwikkelingen  

op het gebied van uw pensioen:

Meer weten: tenhagpensioenadviseurs.nl @tenhagpa

Houdt u

de touwtjes zelf

in handen?

U hebt voor het regelen van  

uw pensioen ondermeer:

• eigen beheer

• verzekeren

• pensioenfonds

•  pensioen BV  

of stichting

• bancaire  

producten 

”Ik sta aan het roer 
en mijn adviseur van 
ten Hag bewaakt  
de koers”



Pensioen, 
uw financiële 
toekomst

Pensioen vraagt om een langetermijnvisie
 

Pensioen is een belangrijk maar tegelijkertijd ook lastig  

onderwerp. We hebben snel de neiging het voor ons uit  

te schuiven. Maar niets doen is geen optie, want iedereen  

wil straks verder kunnen leven op de wijze zoals hij dat nu  

gewend is. Een mooi voornemen dat om tijdige actie vraagt. 

Niet eenvoudig, maar vroeg beginnen biedt de meeste kans  

op een goed pensioen later. 

 

 

Daarnaast zijn er serieuze keuzes te  

maken. Bijvoorbeeld over de vraag hoe u  

als directeur-grootaandeelhouder (DGA)  

uw pensioen opbouwt. Gaat uw voorkeur  

uit naar een pensioen in eigen beheer, een  

pensioenverzekering of een bancaire lijfrente? 

En hoe gaat u om met risico’s als vroegtijdig 

overlijden en arbeidsongeschiktheid?  

Beslissingen die belangrijk zijn in uw  

persoonlijke leven. Welke keuzes u ook  

maakt, uiteindelijk moeten u en uw partner 

financieel beschermd zijn bij onverwachte  

gebeurtenissen en later beschikken over  

een goed pensioen.

Afstemming op uw persoonlijke situatie

Als adviseur helpen wij u graag bij het maken van de juiste 

keuzes. Die zijn niet voor iedereen gelijk. Wat voor de een  

goed is, hoeft dat niet te zijn voor de ander. Daarom beginnen 

we met een uitgebreide analyse van uw situatie en wensen. 

We brengen helder in kaart welke voorzieningen u al getroffen 

hebt, waarop u al kunt rekenen. Hoe u risico’s hebt afgedekt  

en tot hoever. Een degelijke start die we goed vastleggen in  

uw persoonlijke pensioendossier. 

 

Pensioen is een serieuze zaak en zo gaan we er ook mee  

om. U hebt daar recht op, en het is onze plicht. Wij hebben 

de zorgplicht om uw voorziening te laten aansluiten op uw 

persoonlijke wensen en situatie en dat ook in de toekomst  

zo te houden. De relatie die we met elkaar aangaan, is er  

een voor de lange termijn. U kunt hierbij vertrouwen op de 

deskundigheid van de pensioenadviseurs van ten Hag.

 

Als ondernemer bent u gewend plannen  
te maken voor de toekomst van uw bedrijf.  
Met investeringen kijkt u jaren vooruit.  
Heel zakelijk, maar hoe zit dat met uw  
eigen toekomst? 

Tien tegen één dat u aan uw pensioen  
minder aandacht besteedt dan aan zakelijke 
beslissingen met een vergelijkbaar financieel 
belang. De investering in een goed pensioen 
over een periode van tientallen jaren is fors. 
Daarmee is pensioen een onderwerp dat 
belangrijk genoeg is om op uw persoonlijke 
agenda te zetten.

Als adviseur helpen  

wij u graag bij het maken  

van de juiste keuzes
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Antwoorden op 

veel gestelde vragen

Wat gebeurt er eigenlijk als de pensioen- 
r eservering van mijn BV onvoldoende is om  
later zolang ik leef pensioen uit te keren?
 

De BV moet voldoen aan de pensioentoezegging, dus de  

hoogte van het pensioen staat daarmee vast. Als de reserve 

ontoereikend is, stoppen de uitkeringen op een gegeven  

moment. Om dit te voorkomen monitoren wij daarom tijdens  

de opbouwperiode de vermogensopbouw. Hierbij spelen  

overigens ook verzekeringen, een eigen huis en vermogen 

een rol. Onze pensioenadviseurs zijn ook financieel planner.

Mijn accountant doet mijn jaarrekening.  
Werken jullie samen met hem als ik voor  
pensioenadvies van ten Hag pensioen- 
adviseurs gebruikmaak?
 

Als het om pensioen gaat, zien wij ons als pensioenregisseur. 

ten Hag adviseert zelfstandig, maar stemt in overleg met  

de klant het advies af met zijn accountant of fiscalist.

Ik bouw pensioen op in eigen beheer.  
Kan de BV wel aan de verplichting voor  
een partnerpensioen voldoen als ik  
vroegtijdig overlijd?
 

Zeker in het begin zal de BV over onvoldoende middelen  

beschikken om aan deze verplichting te voldoen. Het is  

gebruikelijk dit risico te verzekeren. De premie is laag en  

we controleren regelmatig of de verzekering nog nodig  

is of dat het bedrag moet worden aangepast.

tenhagpensioenadviseurs.nl

Met investeringen 
kijkt u jaren vooruit.  
Heel zakelijk, maar 
hoe zit dat met uw  
eigen toekomst?



Openheid en helderheid
 

We begeleiden u als DGA door de jaren heen intensief bij  

uw financiële zaken. Openheid en helderheid zijn de kern-

woorden die ten Hag pensioenadviseurs hanteert bij het  

geven van pensioenadvies. Dat betekent ook een honorering  

op basis van transparante uurtarieven en vaste verrichtings-

kosten. Volkomen helder dus, zonder verrassingen achteraf. 

Extra werkzaamheden begroten wij vooraf. Wij verstaan  

en spreken de Twentse taal, letterlijk en figuurlijk.

Een goede basis en daarna…  
regelmatig onderhoud

De nieuwe tijd vraagt om een aanpak, waarin we zaken  

gedegen in kaart brengen en vastleggen. Duidelijk en open, 

zoals dat in een goede klantrelatie hoort. Ons aanbod is  

helder en aantrekkelijk. We investeren graag mee in een  

Tariefkaart ten Hag pensioenadviseurs

 

Uw persoonlijke Pensioendossier, eenmalige inventarisatie van uw wensen  

en situatie en een uitgewerkt, helder pensioenadvies  € 1.250,-  *

 

Jaarlijks onderhoud, controle op vermogensvorming, risico’s en verzekeringen,  

berekening reserve eigenbeheer €     625,-  **

*   Normale prijs € 1.750,- 

** Tarieven exclusief BTW

Extra voordeel voor vaste pensioenrelaties

 

 normaal tarief  vaste klanten tarief 

 

Senior pensioenadviseur €     175,-  ** €     150,-  **

Junior pensioenadviseur €     115,-  ** €     100,-  **

Medewerker pensioen €     95,-  ** €     80,-  **

 ** Tarieven exclusief BTW

goede inventarisatie, de start van ons pensioenadvies.  

We richten uw persoonlijke pensioendossier in, waarin we 

alles vastleggen. Uw wensen en uitgangspunten en natuurlijk 

ons advies en de uitwerking ervan in uw pensioenopbouw.  

Wij zijn graag uw pensioenregisseur. Wij voeren de regie  

en laten u weten welke stappen nodig zijn om uw pensioen 

actueel en op koers te houden.  

Bij het jaarlijkse onderhoud hanteren we een scherp tarief.  

Zo zetten we uw plannen voor de lange termijn goed op de  

rails en kunt u hiervan bij het jaarlijkse onderhoud van uw 

voorzieningen profiteren. 

De tariefkaart met hierop veel voorkomende werkzaam - 

heden vindt u op tenhagpensioenadviseurs.nl. Zo weet  

u vooraf waaraan u financieel toe bent als u bijvoorbeeld  

een waardeoverdracht laat berekenen, een uitstel van 

pensioen of een pensioenverrekening bij echtscheiding.

Vaste relaties genieten extra voordeel

Vertrouwt u de jaarlijkse update van uw pensioen toe  

aan de pensioenadviseurs van ten Hag, dan kunt u rekenen 

op een aantrekkelijk tarief. Voor additionele werkzaamheden 

die vallen buiten het jaarlijks onderhoud hanteren wij vaste 

tarieven. In plaats van ons normale tarief hanteren wij hier- 

voor dan ons vaste klantentarief. Op het normale uurtarief 

ontvangt u een aantrekkelijke korting. 

Bij extra werkzaamheden begroten wij vooraf  

de te besteden tijd.

Pensioenspecialisten van ten Hag zijn ook financieel  

planners. In verschillende scenario’s schetsen zij u  

de mogelijkheden om later te kunnen doen waarvan  

u en uw partner nu misschien dromen.

Samenwerking met  
uw accountant en fiscalist

ten Hag pensioenadviseurs betrekt op uw verzoek uw  

accountant en fiscalist bij de verwerking van de uitkomsten 

uit onze advisering. Wij zien dit als een logisch uitvloeisel 

van onze rol als pensioenregisseur. Zo bent u ervan verzekerd 

dat ons advies en onze berekeningen op de juiste wijze in uw 

jaarcijfers worden verwerkt. U profiteert hierdoor optimaal  

van de belastingvoordelen bij de vorming van pensioen,  

zoals wij die voor u begroten.

Al uw financiele zaken

Wat u later te besteden hebt, hangt niet alleen af van uw 

inkomen maar ook van de vaste lasten. Daarom kijken onze 

pensioenadviseurs ook naar onder meer uw woonsituatie en  

de woon- en hypotheeklasten. Minder lasten na de pensioen-

datum betekenen meteen een hoger besteedbaar inkomen. 

Onze pensioenspecialisten zijn ook financieel planners.  

In verschillende scenario’s schetsen zij u de mogelijkheden 

om later te kunnen doen waarvan u en uw partner nu misschien 

dromen. Zij verdiepen zich vergaand in uw situatie. Voor u een 

goede reden om al uw financiele belangen door ten Hag te 

laten behartigen. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijk, 

maar ook doelmatig. Alles onder één dak.

Openheid en helderheid zijn  

onze kern woorden bij het geven  

van pensioenadvies

Niet alleen financieel 

aantrekkelijk, maar ook 

doelmatig!

ten Hag verbindt!
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Natuurlijk wilt u zelf de touwtjes in handen hebben



Tevreden relaties

Bijna een halve eeuw al staan onze pensioenadviseurs onze 

relaties terzijde bij de behartiging van hun financiële zaken. 

Veel klanten van het ’eerste uur’genieten nu van het pensioen 

waarmee wij hen destijds geholpen hebben. Wij bouwen  

aan langdurige relaties met onze klanten. Dat doen we met 

deskundige adviezen en attente ondersteuning bij het regelen 

van hun financiële zaken. 

Onze klanten waarderen de aanpak van ten Hag pensioen-

adviseurs. Zij stellen de regelmatige contactmomenten op  

prijs en zien de meerwaarde hiervan in bij het onderhoud van 

de voorzieningen. Uiteraard doen wij er alles aan om ook u een 

tevreden klant te laten zijn. Wij staan open voor suggesties tot 

verbetering van de dienstverlening aan u. Pas als u tevreden 

bent, zijn wij dat ook.

U.C.S. Karsemeijer, directeur van Hollandia Matzes  

te Enschede, pensioenrelatie van ten Hag pensioenadviseurs

Meer weten: tenhagpensioenadviseurs.nl

”Wat ik zo waardeer in ten Hag  

is dat de pensioenadviseur mij een 

inzichtelijk en begrijpelijk antwoord 

geeft op de simpele vraag wat ik 

straks in mijn portemonnee heb.  

Volgens mij is dat waar pensioen  

om draait.”

Pensioenadvies is ons specialisme

Met een betrokken, ervaren en deskundig team van goed  

opgeleide pensioenadviseurs staan wij de DGA terzijde bij  

het regelen en onderhouden van een op maat toegesneden 

pensioenvoorziening. Ook u helpen wij graag met uw pensioen. 

Achter de pensioenadviseurs staat een team klaar dat uw 

pensioendossier accuraat administreert en actueel houdt.

Up-to-date vakkennis
 

Pensioenen veranderen voortdurend door veel  - 

vuldige aanpassingen in de wet- en regelgeving. 

Denkt u maar aan de verhoging van de pensioen-

leeftijd. De pensioenadviseurs van ten Hag  

houden hun kennis actief op peil door het volgen  

van pensioengerichte seminars en opleidingen.  

Daarnaast houden zij hun vakliteratuur nauwgezet  

bij en volgen de jurisprudentie binnen hun vakgebied 

op de voet. Zij hebben zich vergaand gespecialiseerd 

in pensioen, voor u een garantie op deskundig advies.

Onze pensioenadviseurs

Ben Brefeld FFP MFP 

senior pensioenadviseur

Martin Eshuis MPLA 

senior pensioenadviseur

Betrokken, ervaren 
en deskundig

6

Welke keuzes u ook maakt, uiteindelijk  

moeten u en uw partner financieel beschermd  

zijn bij onverwachte gebeurtenissen en later  

beschikken over een goed pensioen.



tenhagpensioenadviseurs.nl @tenhagpa

ten Hag pensioenadviseurs

ten Hag pensioenadviseurs vormt samen met  

ten Hag verzekeringsadviseurs de ’ten Hag financiële  

dienstverleningsgroep B.V.’ Met Oost Nederland als  

werkgebied zijn we binnen de regio met vele tientallen 

medewerkers in zeven vestigingen actief. Relaties kunnen  

al hun financiële belangen door ten Hag laten behartigen.

ten Hag is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële  

Markten (AFM) onder nummer 12010253 en aangesloten  

bij het klachteninstituut Kifid. Daarnaast is ten Hag lid  

van de brancheorganisaties Adfiz en de Federatie van  

Financieel Planners (FFP).

Meer informatie over ten Hag pensioenadviseurs  

leest u in de Dienstenwijzer op

ten Hag pensioenadviseurs

Boulevard 1945 nr. 20 

Postbus 438, 7500 AK Enschede 

T (053) 850 60 70 

info@tenhag.nl 

www.tenhag.nl

Relaties kunnen  
al hun financiële  
belangen door  
ten Hag laten  
behartigen


