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Onze dienstverlening is erop gericht dat je als werkgever ontzorgd
wordt en de medewerker geactiveerd wordt om bewust met de
pensioenregeling en de mogelijkheden daarin aan de slag te gaan.
Vallura werkt op basis van een modulair opgebouwd dienstenpakket
waarbij er afhankelijk van het pakket dat je wenst af te nemen een
prijs* per medewerker per maand geldt tenzij anders is vermeld. We
verstrekken periodiek informatie via mailings, webinars en white
papers over actualiteiten en belangrijke ontwikkelingen op het terrein
van pensioenen waar voordeel mee behaald kan worden. 

Totaal

DIENSTVERLENING
Overzicht

Dienstenpakket 

Dienstenpakket 

Dit dienstenpakket is erop gericht om de betrokkenheid van de werknemers bij de pensioenregeling
te vergroten. De betrokkenheid zal enerzijds de werknemers er toe aanzetten om actief met de
pensioenregeling aan de slag te gaan om zodoende grip te krijgen op hun financiële positie bij
pensionering. Anderzijds krijgt de werknemer inzicht in de waarde en het belang van de
pensioenregeling die de werkgever aanbiedt hetgeen leidt tot een grotere waardering van het
arbeidsvoorwaardenpakket.  

Dienstenpakket 

Dit dienstenpakket is erop gericht dat je er als werkgever zeker van kan zijn dat de pensioenregeling
op juiste en correcte wijze wordt geadministreerd. 

Dit dienstenpakket is erop gericht dat je er zeker van kunt zijn dat uw pensioenregeling voldoet aan
alle wettelijke verplichtingen en dat er tijdig en op een adequate wijze bij afloop van de
pensioenuitvoeringsovereenkomst aan de hand van jouw wensen en eisen een nieuwe overeenkomst
wordt gesloten met de bestaande uitvoerder of een andere concurrerende uitvoerder.

VALLURA PENSIOENPARTNER

=+ +
*De prijsstelling van onze dienstenpakketten is afgestemd op ondernemingen met 30 tot 250 medewerkers. Alle      
 genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor ondernemingen met meer of minder medewerkers zullen wij een
aangepaste prijsstelling voeren. 



Dit dienstenpakket is erop gericht om de betrokkenheid van de
werknemers bij de pensioenregeling te vergroten. 

Module Activering

Zeker van
engagement

Jaarlijkse vervaardigen van Benefit Statement 
Per medewerker laten zien wat de werkgever aan de
pensioenregeling en risico dekkingen voor de werknemer
besteedt en wat de werknemer daarvoor terugkrijgt.

Vergroten betrokkenheid medewerkers
Ondersteuning bij herkenning van life events (huwelijk,
samenwonen, kinderen) en de impact op de financiële
situatie van de medewerker middels op maat gemaakte
tools en formats voor de functionaris binnen de organisatie
die zich met pensioen bezighoudt. 

Individuele pensioenadviesgesprekken
Bij life events met name gericht op begeleiding van
medewerkers bij indiensttreding en bij medewerkers die
aan de vooravond staan van de pensioendatum.

Jaarlijkse pensioenvoorlichtingsbijeenkomst
Voor nieuwe medewerkers.

Pensioentraining
Voor de functionaris die zich binnen de organisatie
bezighoudt met pensioen om inzicht te vergroten.

Workshop
Voor de OR of personeelsvertegenwoordiging om als
volwaardig gesprekspartner te kunnen deelnemen in
pensioendiscussies met de werkgever.

Wat kun je van ons verwachten?

€ 3 per
maand

€ 3 per
maand

€ 8 per
maand

€ 1.200 
(vast per jaar)

Prijs volledige module per medewerker per maand € 15 

Maximum in rekening te brengen bedrag per jaar 
€25.000 

Prijs losse
onderdelen

Prijs
volledige
module

€ 1.200 
(vast per jaar)

€ 1.650 
(vast per jaar)

DIENSTENPAKKET 1



DIENSTENPAKKET 2
Dit dienstenpakket is erop gericht dat je er als werkgever zeker van kunt zijn
dat de pensioenregeling op juiste en correcte wijze wordt geadministreerd. 

Module Basis

Zeker van
compliance

Jaarlijkse toetsing of actie nodig is in de lopende
pensioenregeling vanuit wetgeving of toekomstige
ontwikkelingen middels schriftelijke rapportage 'Pensioen
APK'.

Bezoek door ons om Pensioen APK te bespreken en te
toetsen of de pensioenregeling en uitvoering nog voldoen
aan wensen en verwachtingen. We zullen de voor de
pensioenregeling belangrijke zaken en ontwikkelingen bij
de uitvoerder samen doornemen.

Wat kun je van ons verwachten?

Module Pensioen
Administratie

Zeker van
administratie

Verzorgen pensioenadministratie
Af- en aanmelden van medewerkers, salaris-aanpassingen,
in- en uitdiensttredingen, waarde-overdrachten,
arbeidsongeschiktheid, afstemming met de
salarisadministratie, etc.  Waar mogelijk zorgen wij ervoor
dat er een automatische koppeling vanuit uw
salarisadministratie met de pensioen-administratie van de
uitvoerder wordt gemaakt.

Vragen vanuit de organisatie
Inbegrepen eventuele vragen gerelateerd aan
pensioenadministratie

Check wettelijke obstakels
Controle of de salarisadministratie en
pensioenadministratie glad lopen met hetgeen dat is
afgesproken in het pensioenreglement en
arbeidsvoorwaarden en of er geen wettelijke obstakels zijn
m.b.t. de afdrachten en inhoudingen die voor de
pensioenregeling worden gedaan.

Wat kun je van ons verwachten?

€ 3 - € 5 per
maand

€ 1 per
maand

€ 2 per
maand

Prijs volledige module per medewerker per maand € 6 

Maximum in rekening te brengen bedrag per jaar 
€7.000

Bij een automatische koppeling met de salaris-
administratie wordt het bedrag per medewerker per
maand:

€ 4

Prijs losse
onderdelen

Prijs
volledige
module

Prijs
volledige
module

€ 975
per jaar



DIENSTENPAKKET 3

Module Contracts-
verlenging en 
regelingswijziging

Zeker van
volledige
ontzorging en
ondersteuning

Volledige begeleiding bij wettelijke wijzigingen
Indien de pensioenregeling hierdoor moet worden
aangepast wordt de impact vastgesteld van de benodigde
wijziging, worden scenario's ontwikkeld voor eventuele
wijzigingen, gesprekken met OR of
personeelsvertegenwoordiging, nieuwe regeling afspreken
met de uitvoerder, presentatie aan personeel en impact
laten zien op individueel niveau, checken van de nieuwe
juridische pensioendocumenten en checken van de
inregeling in de administratie.

Volledige ondersteuning bij afloop/verlenging
Bij afloop/verlenging pensioenuitvoeringsovereenkomst:
ondersteuning bij inventarisatiewensen, budget en
financiële haalbaarheid, opties uitwerken, regeling kiezen,
tenderen regeling bij uitvoerders, keuze uitvoerder, controle
juridische stukken, implementatie en communicatie naar
werknemers.

Helpdesk
Voor vragen van pensioenfunctionaris over regeling en
uitvoering.

Wat kun je van ons verwachten?

€ 3 per
maand

€ 3 per
maand

Prijs volledige module per medewerker per maand € 6

Maximum in rekening te brengen bedrag per jaar 
€15.000

€ 1 per
maand

Dit dienstenpakket is erop gericht dat je er zeker van kunt zijn dat je
pensioenregeling voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en dat er
tijdig en op een adequate wijze bij afloop van de
pensioenuitvoeringsovereenkomst aan de hand van jouw wensen en
eisen een nieuwe overeenkomst wordt gesloten met de bestaande
uitvoerder of een andere concurrerende uitvoerder.

Prijs losse
onderdelen

Prijs
volledige
module

Module Basis

Zeker van
compliance

Jaarlijkse toetsing of actie nodig is in de lopende
pensioenregeling vanuit wetgeving of toekomstige
ontwikkelingen middels schriftelijke rapportage 'Pensioen
APK'.

Bezoek door ons om Pensioen APK te bespreken en te
toetsen of de pensioenregeling en uitvoering nog voldoen
aan wensen en verwachtingen. We zullen de voor de
pensioenregeling belangrijke zaken en ontwikkelingen bij
de uitvoerder samen doornemen.

Wat kun je van ons verwachten?

€ 975
per jaar

Prijs losse
onderdelen

Prijs
volledige
module


