Onderwerp: Herinnering voor uw naverrekening over 2019
Geachte heer/mevrouw,
U heeft bij ons een Aegon Gezond Werkplan met polisnummer. Daarom vragen we u
ieder jaar om de werknemer- en verzuimgegevens aan te vullen en te controleren. Dit
noemen we de naverrekening. We hebben uw gegevens voor 2019 nog niet ontvangen.
Daarom krijgt u deze herinnering.
Wilt u uw gegevens vóór 1 september 2020 controleren?
U heeft tot 1 september 2020 de tijd om uw gegevens over 2019 aan te vullen en te
controleren. Ik hoop dat u dat zo snel mogelijk doet. Hieronder leest u hoe:
1. Ga naar het Aegon Werkgeversportaal(www.verzuimsignaal2.nl).
2. Log in en klik op de knop ‘Naverrekening’.
3. Controleer of we de juiste arbodienst hebben geregistreerd.
4. Controleer de werknemer- en verzuimgegevens en vul ze aan.
5. Vul uw contactgegevens in en klik tot slot op ‘Klaar en verzenden’.
Bent u uw inloggegevens voor het Aegon Werkgeversportaal vergeten?
Misschien heeft u uw inloggegevens voor het Aegon Werkgeversportaal niet zo snel bij de
hand. Of bent u deze gegevens vergeten? Via www.aegon.nl/zakelijk/naverrekenen
vraagt u een nieuw wachtwoord of een nieuwe gebruikersnaam aan.
Waarom willen we dat u de gegevens controleert en aanvult?
In 2019 heeft u premie betaald en eventueel een uitkering ontvangen. Beide hebben we
aan het begin van het jaar berekend op basis van voorlopige gegevens. Het jaar is nu
voorbij. En dat betekent dat de definitieve gegevens bekend zijn. Daarmee berekenen we
of u te veel of te weinig heeft betaald en/of ontvangen. Voordat we dat doen, willen we
graag dat u de gegevens controleert.
Heeft u uw gegevens al gecontroleerd?
U heeft de gegevens misschien al gecontroleerd terwijl deze brief onderweg was. In dat
geval: hartelijk bedankt! U mag deze brief weggooien.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met ons. We helpen u graag. U bereikt ons via
telefoonnummer 088 344 00 53 (keuze 2, keuze 2) op werkdagen tussen 08.30 en 17.30
uur. Liever mailen? Stuur uw vraag naar hulplijnagwp@aegon.nl.
Ik wens u veel succes met de naverrekening en hoop dat u snel in actie komt!
Met vriendelijke groet,
Veronique Tilleman
Directeur Operations Inkomen

