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PDN Pos Nieuwsbrief
digitaal
Pensioenpost bekijken wordt gemakkelijker
Het wordt gemakkelijker om uw post van PDN te bekijken en te
beheren.
Vanaf nu kunnen deelnemers, pensioengerechtigden en slapers
kiezen voor actuele, digitale informatie. Zodra PDN nieuwe post
voor u beschikbaar heeft, krijgt u via e-mail een seintje. U gaat dan
met één muisklik naar de inlogpagina van ‘Mijn pensioen’. Daar
staan de documenten voor u klaar.

Digitaal in drie stappen
 Log in met uw DigiD (of
voor buitenland:
inloggegevens) op ‘Mijn
pensioen’ op de website
van PDN.

 Ga naar ‘Mijn gegevens’

De post van PDN vanaf nu digitaal
U kunt ervoor kiezen om vanaf nu de post van PDN digitaal te
ontvangen. U ontvangt dan uw Uniform pensioenoverzicht (UPO),
brieven en andere pensioeninformatie niet langer op papier.
Aanmelden voor PDN Post-digitaal gaat via ‘Mijn pensioen’ op de
website van PDN.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van ‘Mijn pensioen’
en/of PDN Post-digitaal dan krijgt u de post van PDN gewoon
als voorheen op papier in de brievenbus. Als u liever papieren
post wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen.

en klik daar op ‘PDN
Post-digitaal’. Geef hier
uw e-mailadres op en
vink aan dat u akkoord
gaat met digitale
verzending van aan u
gerichte pensioeninformatie.

 U krijgt voortaan een
e-mail als er PDN-post
voor u klaar staat in ‘Mijn
pensioen’ op de website
van PDN.

Woonachtig in het
buitenland en geen
DigiD
Deelnemers van PDN die in
het buitenland wonen, hebben
niet altijd een DigiD of kunnen
of willen die niet aanvragen.
Deze deelnemers ontvangen
hun inloggegevens voor ‘Mijn
pensioen’ per brief.

Wat is ‘Mijn pensioen’?
‘Mijn pensioen’ is uw persoonlijk digitaal pensioendossier op het
beveiligde deel van de website van PDN. Daarin staan uw
pensioengegevens en de post die u van PDN ontvangt. U kunt op
‘Mijn pensioen’ inloggen met uw DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u
die aanvragen via www.digid.nl.
Wanneer u in het buitenland woont en geen DigiD hebt, geldt een
andere inlogmogelijkheid. Zie daarvoor de informatie hiernaast.
PDN-post digitaal
Wilt u uw PDN-post niet in gedrukte vorm maar digitaal ontvangen?
Dat kan dus. Uw PDN-post wordt dan digitaal gestuurd naar en
bewaard op ‘Mijn pensioen’. U ontvangt een e-mail zodra er nieuwe
informatie voor u klaarstaat. Na het inloggen staat deze klaar onder
het kopje ‘Documenten’. Als u ervoor kiest om voortaan PDN-post
digitaal te ontvangen, dan helpt u ons veel papier en kosten te
besparen. Daarmee leveren we samen een positieve bijdrage aan het
milieu. U kunt dan bovendien altijd en overal post van PDN bekijken,
op het moment dat het u uitkomt. Als u dat handig vindt, kunt u de
documenten altijd nog printen of op uw eigen computer opslaan.

Aanmelden voor digitale PDN Post-digitaal
Met vragen over uw
pensioen of PDN
Post-digitaal kunt u terecht
op de website:
www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
of e-mail:
info.PDN@dsm.com

DigiD
Nog niet zo lang geleden
gebruikten de meeste
Nederlanders hun DigiD maar
één keer per jaar: voor de
belastingaangifte. Inmiddels
wordt dit digitale
identificatiemiddel van de
overheid op steeds meer
plekken toegepast en raken
we ermee vertrouwd. Naast
overheidsdiensten mogen ook
ziektekostenverzekeraars,
zorgaanbieders en
pensioenfondsen DigiD
gebruiken. Gemak en
betrouwbaarheid zijn twee
redenen waarom PDN dit
middel inzet voor het inloggen
op ’Mijn pensioen’.

Aanmelden voor digitale PDN-post is snel geregeld. U klikt op de
website van PDN (www.PDNpensioen.nl) op de pagina voor
werknemer, ge(pre)pensioneerde of gewezen werknemer, linksonder
op ‘Ga naar mijn pensioen’. Klik nadat u bent ingelogd bij ‘Mijn
gegevens’ op ‘PDN-post digitaal’. Vink daar aan dat u uw post
voortaan digitaal wilt ontvangen.

Voordelen
Kostenbesparing

Digitale correspondentie is goedkoper dan op papier. Het
geld dat we besparen, komt ten goede aan de PDNpensioenen.

Papierbesparing

Als u ervoor kiest om uw PDN-post digitaal te ontvangen,
dan helpt u ons veel papier te besparen. Daarmee leveren
we samen een positieve bijdrage aan het milieu.

Snel

Aanmelden voor PDN-post digitaal is snel geregeld. Ga naar
de website van PDN en log via DigiD in op ‘Mijn pensioen’.

Makkelijk

Uw digitale post nakijken in ‘Mijn pensioen’, zo hebt u altijd
en overal inzicht in uw pensioen.

Altijd beschikbaar

Uw PDN-post wordt digitaal bewaard op ‘Mijn pensioen’.
Daardoor kunt u uw post bekijken op een moment dat het u
uitkomt.

