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Pensioenreferentie Mountain
‘Bewust Pensioen voldoet helemaal aan onze vraag’
Brand tailors since 1998. Dat is de slogan waarmee Mountain werkt aan identiteiten en verpakkingen voor grote ondernemingen.
Sinds 1998 is het bedrijf klant van Nationale-Nederlanden. Vanaf 1 januari koos Mountain voor het product Bewust Pensioen.
Tevreden
Vanaf de eerste dag van haar bestaan is Mountain klant van Nationale-Nederlanden. Kloosterman: ‘We hebben daar een aantal polissen
lopen, waaronder een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenregeling voor onze medewerkers. We zijn eigenlijk altijd heel
tevreden geweest over onze relatie met Nationale-Nederlanden. Er is voor ons nooit een reden geweest om over te stappen naar een
andere verzekeraar.’

Bewust Pensioen
Het pensioenproduct Bewust Pensioen voldeed helemaal aan de vraag van Mountain.
Kloosterman: ‘We zochten een modern product dat gegarandeerd pensioen combineerde
met het rendement van beleggen. Zekerheid en vrijheid dus. Wat ons ook aansprak is het
maatwerk. Met Bewust Pensioen kunnen onze medewerkers hun pensioenopbouw voor
een deel persoonlijk invullen. Ze kunnen namelijk kiezen voor meer zekerheid door (een
deel van) hun beleggingswaarde om te zetten in gegarandeerd pensioen of met hun
toekomstige inleg meteen een gegarandeerd pensioen aan te kopen.’
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Ca. 25 fte
Vraag: een modern product dat gegarandeerd pensioen combineerde met het rendement van beleggen.
De combinatie van zekerheid en vrijheid.
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• Combinatie Zekerheid en Keuzevrijheid: “Met Bewust Pensioen kunnen de medewerkers hun pensioenopbouw voor een deel
persoonlijk invullen. De keuze tussen: meer zekerheid door (een deel van) hun beleggingswaarde om te zetten in gegarandeerd
pensioen of met hun toekomstige inleg meteen een gegarandeerd pensioen aan te kopen.”
• De combinatie van een nieuwe pensioen regeling met de Pensioen Communicatie dienstverlening van Nationale-Nederlanden:
De medewerkers van Mountain waren heel enthousiast over de presentatie. Kloosterman: “Die was verrassend helder en
duidelijk, in Jip en Janneke taal. Onze medewerkers kregen uitleg hoe het pensioen specifiek voor hen geregeld is. Ze begrepen
het product en beseften ook hoe belangrijk het is om iets aan je pensioen te doen.”

