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Onderwerp: Voorkom dat we uw uitkeringen terugvorderen

Beste heer/mevrouw,

U heeft een Aegon Gezond Werkplan met polisnummer [polisnummer]. Helaas heeft u geen actie
ondernomen voor de naverrekening. Ook niet na drie herinneringsbrieven. We brengen daarom extra
kosten in rekening. Kom direct in actie en voorkom dat we daarnaast ook uw uitkeringen terugvorderen.

U betaalt dit bedrag omdat u uw werknemersgegevens niet op tijd heeft gecontroleerd en waar nodig
aangepast. Dit bedrag is 20 procent van uw voorschotpremie voor het lopende kalenderjaar. U leest
hierover meer in de polisvoorwaarden. Voorkom dat we daarnaast ook uw uitkeringen terugvorderen over
het lopende en het vorige kalenderjaar. U leest hieronder hoe u dat doet.

Onderneem nu actie en voorkom terugvordering van uw uitkeringen
Terugvorderen is een van onze laatste maatregelen. Dat doen we natuurlijk liever niet. Levert u de
naverrekening vóór 1 november 2022 aan? Dan vorderen we geen uitkeringen terug.

Log in op het Aegon Werkgeversportaal
Heeft u uw inloggegevens voor het Aegon Werkgeversportaal niet bij de hand? Ga dan naar
www.aegon.nl/inloggen-hoe. Hier vraagt u eenvoudig een nieuw wachtwoord aan. Heeft u nog nooit
ingelogd en geen wachtwoord? Dan kan een wachtwoordaanvraag tot tien werkdagen duren.

Meer weten?
Kijk dan eens op www.aegon.nl/naverrekenen. Hier vindt u uitlegvideo's en antwoorden op veelgestelde
vragen. En u ziet hoe u ons bereikt op een manier die bij u past.

Met vriendelijke groet,

Frank van Wessel
Directeur Aegon Schadeverzekering N.V.

U krijgt binnenkort een rekening voor extra kosten van € [bedrag]

https://www.aegon.nl/inloggen-hoe
https://www.aegon.nl/naverrekenen



