
Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw beleggingen doorgeven aan Scildon. Of uw pensioenregeling de mogelijkheid biedt om 
zelf uw beleggingen te wijzigen kunt u nalezen in het pensioenreglement. U kunt aan- en verkoopopdrachten doorgeven op basis 
van een gewenst percentage per fonds. 
Let op: Een doorgegeven wijziging geldt voor uw huidige beleggingsportefeuille en voor de toekomstige premies.

Op de website van Scildon vindt u een overzicht van alle beschikbare fondsen binnen het Scildon Pensioen. U kunt daar ook de 
Fondseninformatie Scildon Pensioen downloaden.

Voordat u wijzigingen in uw beleggingen kunt doorgeven moet u eerst, via het pensioenportaal, uw risicoprofiel invullen.

VERWERKING VAN DE TRANSACTIES
Als dit formulier tijdens werkdagen vóór 12.00 uur in ons bezit is, wordt de beleggingsopdracht op de eerstvolgende beursdag tegen 
de slotkoers uitgevoerd. Als het formulier niet volledig of onduidelijk is ingevuld dan wordt het niet in behandeling genomen. Wij 
zullen dan contact met u opnemen.

INFORMATIE  OVER DE BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN VINDT U OP ONZE WEBSITE
Scildon geeft geen adviezen over beleggingsfondsen. Meer informatie over de beleggingsmogelijkheden kunt u vinden op onze 
website www.Scildon.nl

LET OP:
Koersontwikkelingen en in uw opdracht uitgevoerde aanpassingen kunnen effect hebben op het (beleggings)risico binnen uw 
portefeuille/depot. Scildon en uw financieel adviseur zijn niet aansprakelijk voor eventuele geleden vermogensschade die het 
directe of indirecte gevolg is van in uw opdracht uitgevoerde aanpassingen binnen uw beleggingsverzekering en/of daaraan 
gekoppelde beleggingsfondsen van welke aard dan ook, dan wel door koersontwikkeling ontstane risicowijzigingen binnen uw 
beleggingsportefeuille. Deze aanpassingen en risicowijzigingen zijn altijd voor uw rekening en risico.

WIJZIGEN VAN UW BELEGGINGEN IN UW PENSIOENVERZEKERING 
(VRIJ BELEGGEN)



Actief beheerde beleggingsfondsen

GEWENSTE FONDSVERDELING

Percentage

AANDELENFONDSEN

wereldwijd

nederland

europa

lat. amerika/emerging

pacific

OBLIGATIEFONDSEN

wereldwijd

europa

GELDMARKTFONDSEN

BNP Paribas OBAM
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
Robeco Hollands Bezit
Fidelity Funds European Growth
Robeco European Conservative Equities
DPAM Equities Europe Dividend (V)
Robeco Emerging Markets Equities
DWS Invest Top 50 Asia LC

NN First Class Obligatie Fonds
Triodos Sustainable Bond Fund
NN Euro Obligatie Fonds
DPAM Bonds Eur (V)

DPAM B EUR Short Term 1 yr  (V) 
Fidelity Institutional Liquidity Fund

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
%

AANDELENFONDSEN

wereldwijd

europa

OBLIGATIEFONDSEN

europa

emerging markets

iShares Core MSCI World Euro
iShares MSCI World
BlackRock Europe Equity Index Fund N7
iShares Europe

db x-trackers II Eurozone Government Bond 7-10
iShares Euro. Govern. Bonds (duur 10-15 jaar)
Parworld Track EMU Government Bond

iShares JP Morgan $ Emerging Market Bonds Eur

Passief beheerde beleggingsfondsen

TOTAAL

%
%
%
%

%
%
%

%

100%

Deelnamenummer

Naam

Telefoonnummer  

Ik geef Scildon hiermee opdracht om noodzakelijke aan- en verkooptransacties uit te voeren en mijn
beleggingen hiermee in overeenstemming te brengen met bovenstaande verdeling.

Datum                     Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

VERZENDING 
U kunt dit formulier mailen naar: servicedesk@scildon.nl 
Eventueel kunt u het formulier ook versturen naar: Scildon / Postbus 4 / 1200 AA Hilversum
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