De werkgeversconsulenten van PMT
zijn er voor u
Antwoord op uw pensioenvragen
Stellen uw werknemers vragen over hun pensioen die u niet meteen kunt beantwoorden? Of heeft u zelf vragen
over het pensioen van uw werknemers bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)? Dan is het goed om te weten
dat u terecht kunt bij de werkgeversconsulenten van PMT. U leest hier wat ze voor u kunnen betekenen en hoe u
hen kunt bereiken.

De werkgeversconsulenten komen graag naar u toe
De PMT pensioenregeling is voor u en uw werknemers geen dagelijkse kost. De werkgeversconsulenten van
PMT komen graag bij u langs voor uitleg over de regeling. Ze kunnen ook een presentatie voor uw werknemers
verzorgen bij u op kantoor over de PMT-regeling. Bijvoorbeeld bij overname van bedrijven, bij komst naar PMT
vanuit een andere pensioenregeling of bij een reorganisatie. In heldere taal leggen ze uit hoe de pensioenregeling
van PMT in elkaar steekt en wat dit voor uw werknemers betekent. Ook vertellen zij over actuele ontwikkelingen
die er spelen rondom pensioen. Uiteraard is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Zo zijn uw werknemers
goed op de hoogte van hun pensioen. PMT vindt het belangrijk dat u en uw werknemers goed geïnformeerd zijn.
U kunt kosteloos gebruik maken van de diensten van de consulenten.

Neem gerust contact met hen op
De werkgeversconsulenten zijn ondergebracht bij de grootste werkgeversorganisaties binnen de Metaal en
Techniek: Techniek Nederland, de Koninklijke Metaalunie en de BOVAG, FOCWA en RAI Vereniging. U kunt
hen als volgt bereiken:
Koninklijke Metaalunie
Hans van der Hoek, 06 - 46 95 10 79
hans.van.der.hoek@bpmt.nl

Techniek Nederland
Erna Bezemer, 06 - 11 47 94 08
erna.bezemer@bpmt.nl

			
			
BOVAG, FOCWA en RAI Vereniging
Freddo Wieringa, 06 - 21 24 51 69
freddo.wieringa@bpmt.nl

Carlo van Lingen, 06 - 52 88 30 43
carlo.van.lingen@bpmt.nl
Esther Brouwer, 06 - 46 14 90 50
esther.brouwer@bpmt.nl

Meer informatie over de PMT pensioenregeling?
Op www.bpmt.nl staat uitgebreide informatie over de PMT pensioenregeling. Ook kunt u hier brochures
downloaden en vindt u het laatste nieuws over het pensioen bij PMT.
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Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds zorgt voor het pensioen
van onder andere loodgieters, automonteurs en metaalbewerkers. Maar ook voor werknemers van installateurs, isolatiebedrijven, schadeherstelbedrijven en goud- en zilversmeden. De bedrijfstak Metaal en Techniek
bestaat vooral uit middelgrote en kleine bedrijven. De ruggengraat van de bedrijfstak wordt gevormd door
bedrijven met minder dan twintig personeelsleden.

