
Makkelijke en complete pensioen
oplossingen voor ZZP’ers en DGA’s.

Mijn pensioen...
Moet dat nu?

Uiteraard bent u als ondernemer dagelijks bezig met uw bedrijf en uw 

klanten. U bent actief betrokken bij uw bedrijfsvoering en bent hier succes

vol in. Uw bedrijf is uw inkomen, maar hoe heeft u uw inkomen geregeld als 

u te oud bent om te werken? Denken aan pensioen in de bloei van je leven 

is lastig, omdat het ver weg in de toekomst ligt. Toch is het slim om juist nu 

aan pensioen te denken en om in actie te komen. Sparen voor later. Hoe 

eerder u start, hoe sneller u een goede regeling voor uzelf en uw gezin 

heeft opgebouwd. En als u nog even niet wilt sparen, is het dan verstandig 

toch een voorziening te treffen voor uw gezinsleden, mocht u vroegtijdig 

komen te overlijden? Hoe zorgt u ervoor dat u ook voor uw partner en 

 gezin alle zaken goed geregeld heeft?

Een goede pensioenvoorziening is maatwerk. Ieder mens, iedere 
ondernemer is immers uniek. In een persoonlijk adviestraject stel 
ik samen met u vast welke voorziening u wenst. We denken na 
over vragen als; Op welke leeftijd wilt u met pensioen? En welk 
inkomensdoelen horen hierbij? Nadat de uitgangspunten en 
doelen bepaald zijn, bepalen we hoe u die doelen kunt halen. 

Wilt u een helder en persoonlijk adviestraject bij de keuze van  
uw pensioenoplossing? Pensioennext is uw juiste partner.  
Neem gerust contact op met  adviseur  Francis van Hout.  
Ik ben er voor ú. Aarzel niet en bel 06 42 15 93 10.

Wist u dat...

   50% van alle ZZP’ers zelf pensioen opbouwt  
naast hun AOW.

   60% van de DGA’s heeft geen of onvoldoende pensioen 
opgebouwd.

   Er vaak geen nabestaandenpensioen is geregeld, ook niet 
via een eventuele oude werkgever.

   U via www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig inzicht 
krijgt in úw persoonlijke pensioen.



In het eerste vrijblijvende consult wordt duidelijk waar Pensioennext u 
precies mee kan helpen en tijdens deze afspraak wordt inzichtelijk welke 
doelstellingen u heeft. Ik geef inzicht in mijn dienstverlening en de stappen 
van het traject. Na dit eerste consult kan worden besloten tot een opdracht 
van dienstverlening. Daarna leg ik de afspraken helder vast en gaan we 
samen aan de slag voor een perfecte oplossing voor uw pensioen.

Daarna vergelijk ik de aangeboden mogelijkheden van verschillende 
verzekeringsmaatschappijen en selecteer ik  voor u enkele oplossingen,  
die het beste aansluiten bij uw doelstellingen en wensen. Dit is uw 
passend pensioenproduct. De offertes vormen een onderdeel van het 
adviesrapport. In het vervolggesprek licht ik uiteraard het adviesrapport 
en de verschillende offertes toe.

Nadat u een keuze heeft gemaakt voor één van de geselecteerde moge-
lijkheden, kan ik u begeleiden bij de aanvraag van de verzekering. Ik 
bewaak de voortgang en controleer de officiële documenten; de polis 
en uw dossier. U ontvangt de originele polis, ik bewaar een kopie in mijn 
administratie. Na deze stap is uw pensioen goed geregeld.

Kiest u hiervoor, dan kan ik uw pensioencontract beheren. Ik informeer 
u dan als er tussentijdse aanpassingen nodig zijn, denk aan wijzigende 
 regelgeving. U kunt natuurlijk altijd bij mij terecht met uw vragen.

Het Traject van Pensioennext met Francis van Hout

STAP 1 STAP 4

STAP 5

STAP 6

EERSTE CONSULT VERGELIJKING PRODUCTEN

NAZORG: ALTIJD ACTUEEL

Wanneer moet ik mijn pensioen  
gaan regelen?

Is mijn gezin financieel verzorgd als 
ik morgen overlijd?

Is mijn pensioendoel helder?

STAP 2 INVENTARISATIE EN ANALYSE BEMIDDELING

Na een grondige analyse maak ik voor u een adviesrapport. Ik omschrijf 
uw huidige (pensioen)situatie. Geef aan, rekening houdend met de door u 
gegeven uitgangspunten, hoe u de pensioenregeling kunt invullen danwel 
verbeteren. U krijgt een passend advies, wat begrijpelijk, helder en inzich-
telijk is. Op basis hiervan bent u in staat verantwoorde keuzes te maken. U 
kunt uw pensioenregeling aanpassen of vernieuwen.

STAP 3 ADVIES

?

Kijk voor antwoorden op deze en andere 
vragen op www.pensioennext.nl/faq

BENIEUWD?

mail vanhout@pensioennext.nl  
of bel 06 42 15 93 10

In deze stap ga ik verder met uw klantprofiel en beoordeel ik uw huidige 
situatie. In dit klantprofiel wordt vastgelegd hoeveel kennis en ervaring 
u heeft op het gebied van pensioen en wat uw risicobereidheid is. Denk 
hierbij aan het vaststellen of u zou willen beleggen of toch liever voor 
meer zekerheid kiest. Ook uw persoonlijke gegevens, inkomsten en 
 uitgaven worden inzichtelijk en bestudeerd om een overzicht te krijgen 
van uw financiële situatie. U krijgt in deze stap uitleg hoe u de financiële 
gevolgen van uw voortijdig overlijden kunt opvangen. Ook krijgt u inzicht 
in de mogelijkheden die er zijn voor het regelen van uw pensioen.
Tenslotte worden uw uitgangspunten vastgesteld (wanneer wilt u met 
pensioen, welke voorziening wenst u, welke overige financiële middelen 
heeft u?) en u ontvangt een begrijpelijk gespreksverslag als naslagwerk.



Over Francis van Hout

“De klant stel ik centraal,  

in alles wat ik doe. Plezierig, 

toegankelijk en begrijpelijk.  

Dat zijn mijn kernwaarden.”

“Door mijn allround ervaring als (pensioen)jurist en pensioenadviseur ben 
ik in staat voor mijn relaties toegevoegde waarde te bieden door al mijn 
kennis en ervaring te combineren in mijn (praktisch gericht) advies. Door mijn 
relaties inzicht te bieden in hun situatie, zijn zij in staat keuzes te maken. Ik 
ben 100% onafhankelijk en word betaald door mijn relatie (of zijn werkgever). 
Binnen mijn netwerk werk ik samen met topspecialisten. Ik heb aanstellingen 
bij diverse (grote) verzekeringsmaatschappijen en ben volledig vrij in mijn 
advieskeuze.

Naast het ondernemerschap, ben ik getrouwd en moeder van drie  heerlijke 
pubers. Op dit moment ben ik actief als voorzitter van onze flexwerkplek, 
Station DenDolderCS, coach bij hockey en regelmatig zet ik mij in als 
 vrijwilliger bij een bejaardentehuis.. Ik ben een betrokken en benaderbare 
adviseur met een hart voor mensen.” 

www.pensioennext.nl

Bezoeklocatie 
Stationsgebouw  
Den Dolder CS
Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

telefoon 06 42 15 93 10
email: vanhout@pensioennext.nl

AOV advies
Naast pensioen ook uw  
arbeidsongeschiktheidsverzekering goed  
geregeld?

U kunt bij mij ook terecht voor een passend 
AOV advies. Natuurlijk is het goed om aan 
uw pensioen te denken, maar wie zorgt er 
voor u en uw gezin als u morgen niet meer 
in staat bent te werken?

Door een pensioenadviestraject te combi-
neren met een AOV advies, kan ik voor u op 
een efficiënte en kostenbesparende wijze 
een integraal advies geven. U krijgt een 
helder beeld op de totale kosten. Nu heeft 
u uw pensioen én uw uitval in verband met 
ziekte geregeld.

Kijk op www.aovnext.nl voor meer  informatie 
en vraag de folder aan.

“Nu is het goed geregeld 
en dat geeft ook rust voor 
mijn partner en mijn 
gezin”

Bezoeklocatie
Stationsgebouw 
Den Dolder CS
Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

telefoon 06 42 15 93 10
email: info@aovnext.nl

Advies en complete 
AOVoplossingen 
voor ZZP’ers en DGA’s.

Een arbeidsongeschikt
heidsverzekering...
Maar ik ben toch nooit ziek?




