
 
 
 
 
 

Beleggingskeuzeformulier 
Bepaal uw risicoprofiel met de Aegon Beleggingswijzer Pensioen 

In dit formulier geeft u aan hoe u wilt dat wij uw pensioenpremie beleggen. 
 

Persoonlijke gegevens 
Vul eerst uw persoonlijke gegevens in: 

Naam en voorletters ____________________________________________________________________ 

Geslacht ____  man           ____  vrouw 

Geboortedatum __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

Adres ____________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats __ __ __ __    __ __ 

E-mailadres ____________________________________________________________________ 

Deelnemersnummer ____________________________________________________________________ 

 

 

Vul hier uw scores in van vraag 1 tot en met 4 uit de Aegon Beleggingswijzer Pensioen 
Zie stap 2 uit de Beleggingswijzer 

Vraag 1 score:     _______ 

Vraag 2 score:     _______ 

Vraag 3 score:     _______ 

Vraag 4 score:     

Totaal score:     _______ 

 
 

Lees uw risicoprofiel af in de tabel  
Zoek in onderstaande tabel uw profiel op. In de eerste (linker) kolom zoekt u de totale score op. Deze heeft u 
hierboven ingevuld. 
Daarna kijkt u in de tabel bij uw voorkeur voor een vaste of variabele pensioenuitkering, zie vraag 6 in de 
Beleggingswijzer.  

 

Totale score van vragen 1 t/m 4 

(bepaald onder stap 2) 

Antwoord op vraag 6: 

Vast 

Antwoord op vraag 6: 

Variabel 

8 Defensief Neutraal 

9 Defensief Neutraal 

10 Defensief Neutraal 

11 Defensief Neutraal 

12 Neutraal Neutraal 

13 Neutraal Offensief 

14 Neutraal Offensief 

15 Neutraal Offensief 

16 Neutraal Offensief 



 

Kruis hieronder uw vastgestelde risicoprofiel aan 
  

 Defensief risicoprofiel 

  

 Neutraal risicoprofiel 

  

 Offensief risicoprofiel 

  

 

Aegon Life Cycle Beleggen of Aegon Vrij Beleggen 
Via de website www.aegonpersoonlijkpensioen.nl vindt u een link naar Netto Pensioen. In het document 

“beleggen bij Aegon” onder de Downloads, leest u meer informatie over Life Cycle Beleggen en Vrij 

Beleggen. Deze informatie helpt u bij de keuze tussen Life Cycle Beleggen of Vrij Beleggen. 

 

  
 

Ik kies voor Aegon Life Cycle Beleggen 

 U belegt zonder omkijken. Afhankelijk van de tijd tot uw AOW-datum en uw risicoprofiel past Aegon uw 

beleggingen automatisch aan. 

  
 

Ik kies voor Aegon Vrij Beleggen 

 U belegt zelf naar eigen inzicht in een aantal door Aegon geselecteerde beleggingsfondsen. 

 Let op. U kunt alleen kiezen voor Aegon Vrij Beleggen als u kennis en/of ervaring heeft met beleggen.  

U neemt in dit geval namelijk de beleggingsverantwoordelijkheid van Aegon over 

 

 

Kies uw situatie 
  
 

Ik stel mijn beleggingsportefeuille voor het eerst samen 

  
 

Ik wil switchen 

  

 Ik wil bijstellen 

 

Kies de samenstelling van uw beleggingsportefeuille 
  

Deze keuze geldt alleen als u kiest voor Aegon Vrij Beleggen 
 

AEAM Money Market Euro Fund % 

Aegon World Equity Index Fund (EUR) % 

Aegon Vastgoed Fund Internationaal % 

Aegon Global Commodity Fund (EUR) % 

Aegon Core Eurozone Government Bond Index Fund % 

Aegon Emerging Market Debt Fund (EUR) % 

Aegon Global High Yield Fund (EUR) % 

Aegon European Credit Fund % 

Aegon ABS Fund % 

Totaal 100% 

 
  

http://www.aegonpersoonlijkpensioen.nl/


 

Ondertekening 
De ondergetekende verklaart: 

 

- dat de vragen in de Beleggingswijzer Aegon Netto Pensioen naar waarheid zijn beantwoord.  

- dat het Beleggingskeuzeformulier correct en volledig is ingevuld. 

- akkoord te gaan met de automatische switches binnen Aegon Life Cycle Beleggen. 

- bekend te zijn met de kosten die Aegon voor het switchen in rekening brengt. 

 

 
Onderteken dit formulier en stuur het naar ons op. 
Aegon 
Postbus 16150 
2500 BD Den Haag 
 
U mag het formulier ook inscannen en mailen aan pensioen@aegon.nl. 
 
 
 

 
 
 
Plaats  datum __ __ - __ __ - __ __ __ __  

 
 
 
 
    

Handtekening deelnemer  

 

 
 
 
 

Aegon Levensverzekering 
N.V. Aegonplein 50 
2500 TV   Den Haag 
www.aegon.nl  

Aegon Levensverzekering N.V. is onderdeel van Aegon Nederland N.V.. Beide zijn geregistreerd bij de AFM te 

Amsterdam. Aegon is een handelsnaam van Aegon Levensverzekering N.V. te Den Haag, KvK 27095315

 

mailto:pensioen@aegon.nl
http://www.aegon.nl/



