
 

 

K.v.K. nr.                     11064738                                  Op alle uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en wijzigingen daarvan 
BTW  nr.                      NL1893.07.079.B01                  uit te voeren opdrachten respectievelijk uitgebrachte adviezen zijn de algemene voorwaarden 
ABNAMBRO nr.          45.86.08.815                              van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11064738. 
AFM vergunning nr.    12015293                                   Een exemplaar  wordt u op aanvraag toegezonden. 

 
 

 

 
Sevenhuysen Pensioen Consultancy (SPC) heeft meer dan 25 jaar ervaring in de pensioenmarkt.  

Het adviseren in en beheren van pensioenen is onze kernactiviteit. 

 

Zowel werkgevers, DGA’s in het midden- en kleinbedrijf (tot circa 100 werknemers), accountants, fiscalisten en 

assurantietussenpersonen behoren tot onze doelgroep. 

 

Momenteel hebben ruim 40 werkgevers en 475 DGA’s het advies en beheer van de pensioenregeling aan ons 

bedrijf toevertrouwd. Daarnaast adviseren wij klanten van circa 20 accountants en 8 assurantietussenpersonen.  

 

Op dit moment telt SPC drie medewerkers. Gezien de ontwikkelingen in de pensioenmarkt en de recente nauwe 

samenwerking met een groot accountantskantoor met meer dan 100 werknemers, is de verwachting dat SPC de 

komende 2-3 jaar groeit naar circa 6 medewerkers. 

 

De voordelen van werken met SPC: 

• u wordt door een specialist geadviseerd over een van de duurste arbeidsvoorwaarden 

• u krijgt vooraf een kosten opgaaf van het advies en het beheer van de pensioenregeling, hierdoor bespaart 

u op uw pensioenlasten  

• u krijgt een beeld van de toekomstige kostenontwikkelingen van de pensioenregeling 

• uw pensioenregeling wordt door een professionele, betrouwbare partij actief beheerd  

• wij staan garant voor gekwalificeerd personeel 

• wij kennen de markt waardoor u gegarandeerd bent van de beste oplossing en condities voor uw situatie 

• wij brengen de complexe pensioenmaterie terug naar de basis: “Wat krijg ik?” en “Wat kost het?”.  

 

Beloning: 

• Het uitgangspunt van SPC is een transparante beloning op basis van declaratie (fee). 

• Beloning geschiedt op basis van het aantal uren maal ons tarief dat vooraf met u is afgesproken. 

• Voordat SPC aan een opdracht begint, wordt een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de 

dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. 

• Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, wordt u op de hoogte 

gesteld welke financiële consequenties dit heeft. 

 

Voor meer informatie over SPC verwijzen wij u naar onze website: www.sevenhuysen.eu  

 


