
CLAIM UW PENSIOENVERLIES
Wij staan u bij. No cure no pay!
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Veel mensen hebben tussen 1995 en 2010 een
wijziging van de pensioenregeling meegemaakt. De
praktijk leert dat onvoldoende voorlichting is gegeven
over de gevolgen hiervan. De nieuwe pensioenregeling
resulteert in pensioenverlies door: 

1   Negatieve renteontwikkeling
2   Teleurstellende beleggingsresultaten
3   Toenemende levensverwachting

ONTSTAAN PENSIOENVERLIES

Uw pensioen is ondergebracht bij een
pensioenverzekeraar;
Uw pensioen is in het verleden gewijzigd van een
eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling. 

Wij kunnen uw claim verzorgen ter compensatie van uw
pensioenverlies als u aan deze voorwaarden voldoet: 

WANNEER KUNNEN WIJ U
HELPEN?

DE 3 STAPPEN VOOR HET STARTEN
VAN DE CLAIM
1   U berekent uw pensioenverlies op onze website.          
2   We hebben een vrijblijvend telefonisch intakegesprek.
3   We sluiten de overeenkomst met elkaar. 

Een geheel verzorgd traject 
Ons team bepaalt vooraf de kans van slagen van uw zaak. Bij
een grote kans van slagen nemen wij de zaak aan. Het
claimproces is een geheel verzorgd traject. Ons team van
advocaten en pensioendeskundigen staat volledig tot uw
beschikking en wij vangen alle gemaakte kosten op tijdens het
traject. Wint u vervolgens de zaak, dan ontvangt u het geld van
de claim minus de gemaakte kosten en onze succesfee voor het
traject.

Geen eigen geld benodigd
De kosten voor het claimtraject worden volledig opgevangen
door onze procesfinancier. U heeft dus geen eigen geld nodig.

No cure no pay
Haalt u uw gelijk onverhoopt niet, dan dragen wij de kosten. U
loopt geen financieel risico. Bij ons is no cure no pay écht no
cure no pay.

ONZE WERKWIJZE

Wanneer sprake is van pensioenverlies en u bent nog in
dienst bij de desbetreffende werkgever streven wij te allen
tijde naar een compromis. Wij werken graag samen met
uw werkgever om zo het beste resultaat voor beide
partijen te behalen. 

SAMENWERKING MET UW
WERKGEVER

Geheel verzorgd traject                 Geen eigen geld benodigd                Samenwerken met werknemers en werkgever


