Samen pensioen opbouwen.
Samen de winst delen.
Wij zijn BrightPensioen. Samen regelen we jouw pensioen.
Maar we zijn meer dan dat. Want die financiële wereld, dat
kan beter. Eerlijker, transparanter en duurzamer. Met jou,
de klant, voorop.
BrightPensioen is daarom een social enterprise. Ons
model is gebaseerd op de kracht van samen. Hoe meer
leden, hoe meer we kunnen bereiken. En ons pensioen is
duurzaam, flexibel en betaalbaar.

Heldere kosten
Wij verdienen niet aan jouw pensioen. Wij werken
met een vast lidmaatschap. Daarnaast beleggen we
tegen kostprijs. Dat kan je honderden euro’s per
jaar schelen. Geld dat je dan mooi weer in je

Als wij groeien, groei jij mee

pensioenpot kunt stoppen! Verderop lees je meer

Elk lid is mede-eigenaar. Als lid van de coöperatie

over onze kosten.

krijg je certificaten van aandelen in BrightPensioen.
Als we winst maken, dan deel jij dus mee.
Bovendien kun je meepraten over onze plannen.

We beleggen duurzaam
Zowel in duurzame aandelen als obligaties. Dat is
goed voor je rendement én voor de wereld. We
beleggen jouw geld ook breed gespreid. Tien jaar
voor je pensioendatum bouwen we het risico af.

Twee rekeningen voor één
lidmaatschap
Je krijgt van ons natuurlijk een pensioenrekening,
maar ook een beleggingsrekening. Om te beleggen voor een buffer bijvoorbeeld. Zo kun je én
profiteren van fiscaal voordeel, op je vaste pensioenrekening, én flexibel zijn, met je vrije beleggings-

Flexibel in je pensioenopbouw

rekening.

Flexibel is our middle name! Via een online portal
kun je zelf je inleg bepalen of wijzigen, je pensioenopbouw inzien en pensioen plannen. Gebeurt
er iets waardoor je wilt of moet stoppen met
inleggen? Dan kun je een inlegpauze nemen.
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Ons innovatieve
prijsmodel
Wij verdienen niet aan jouw pensioen. Dat is jouw geld. Daar blijven we af. Wij verdienen onze kosten – zoals
salarissen en de huur van ons pand – terug via een vast lidmaatschap. Daarnaast beleggen we tegen kostprijs. Hoe
groter het fonds, hoe lager de kostprijs. We gaan voor nul. Zo houd jij meer over.

Zo ziet je lidmaatschap eruit

Eenmalig € 50 bij start

Gratis lid tot € 5.000

Daarna € 210 per jaar

Dit is de inschrijfvergoeding,

Het eerste jaar betaal je geen

Zolang je inlegt, blijft het

hiervoor krijg je certificaten van

lidmaatschap, zolang je vermogen

lidmaatschap zo laag. Ongeacht

aandelen BrightPensioen.

onder de € 5.000 blijft.

hoeveel er in je pensioenpot zit.

De prijskaartjes van beleggen tegen kostprijs

0,07%

ca. 0,17% / 0,21%

0,05%

De instapvergoeding voor elke

De lopende fondskosten

De uitstapvergoeding voor

storting die je doet.

defensief / neutraal in 2021.

wanneer je het fonds verlaat.

Pensioen opbouwen bij BrightPensioen is fiscaal vriendelijk. Je kunt de belasting over je inleg terugkrijgen en je
betaalt geen vermogensbelasting over je pensioenpot. Maar, de overheid wil daar iets voor terug. Het geld staat vast
tot aan je pensioen. Zodra je jouw pensioen laat uitkeren, betaal je de inkomstenbelasting. In de regel minder, omdat
je geen AOW-premies meer betaalt. En je mag ieder jaar maximaal je jaarruimte inleggen. Geen paniek! Daar helpen
we jou natuurlijk bij. Met onze eenvoudige jaarruimte tool.
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We doen het samen
met onze leden
Bright, dat zijn we samen. Daarom is er ieder jaar een
Algemene Ledenvergadering, waarin we onze plannen delen
en ideeën uitwisselen. En we geven webinars over pensioen,
duurzaam beleggen en alles daaromheen. Onze leden leren
ook van… leden! In de Bright Academy. Daar delen zij hun
kennis, van boeken tot webinars. Want de beste pensioenvoorziening, dat ben je zelf.

We hebben daarnaast een paar waardevolle partners. Zoals SharePeople, waar Bright-leden samen en met korting
geld opzij kunnen zetten voor arbeidsongeschiktheid. En Qommunity, het leukste freelance netwerk van Nederland.
Met Dazure en Allianz ontwikkelden we de Bright Nabestaandenverzekering. Ook werken we samen met partijen die
zich (in Den Haag) inzetten voor de belangen van zelfstandigen.

Klaar om je pensioen te regelen?
Dit vinden leden:

Zet een kop koffie en meld je aan!
In tien minuten ben je Bright-lid.
Eerst een keer contact hebben?
Plan een belafspraak (of bel 020 – 7070540)
Mail ons: info@brightpensioen.nl
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