Postbus 40280, 3504 AB Utrecht

Mw. A. Content
Weltevree 60
3500 AB Utrecht

datum
SVB-nummer
medewerker

8 april 2020
AO 12345678-0

website
telefoon

svb.nl/aow
+31 (0)30 264 9010

U krijgt AOW vanaf 9 juli 2020

823,65

1187,43

netto vanaf 9 juli 2020

netto vanaf augustus 2020

Wij maken uw AOW elke maand rond de 23e aan u over.
U ontvangt het bedrag op uw rekening: NL11RBRB0123456789.

Met vriendelijke groet,
Sociale Verzekeringsbank

Uw AOW - financieel
Lager bedrag in
de eerste maand

U krijgt AOW vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt.
Daarom ontvangt u in de eerste maand een lager bedrag.

Soort AOW

U bent ongehuwd en u woont alleen.
Daarom krijgt u een ongehuwdenpensioen.

Vakantiegeld

U krijgt ook vakantiegeld. Dit is € 50,00 bruto per maand.
Hiervan gaat nog loonheffing af.
In mei ontvangt u het opgebouwde vakantiegeld samen met uw AOW.
Kijk in Mijn SVB hoeveel u heeft opgebouwd.

Wat gaat er van
uw AOW af

In Mijn SVB ziet u wat er van uw AOW af gaat. Meestal is dit loonheffing
en de bijdrage Zvw (zorgverzekering).
Wilt u dit precies weten? Ga dan naar svb.nl en log in met uw DigiD.

Uw AOW - goed om te weten
Wijziging doorgeven Komt er iemand bij u wonen? Of verhuist u naar een ander land?
Geef veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons door.
Woont u buiten Nederland, dan is dit 6 weken. Wij bekijken dan of uw
AOW moet worden aangepast.
Kijk voor meer informatie op svb.nl/wijzigingen/aow

Extra geld

Heeft u hier al aan gedacht? Misschien kunt u extra geld krijgen van de
Belastingdienst. Of hoeft u minder belastingen te betalen. Zoals:
 Huurtoeslag: geld om een deel van uw huur te betalen.
Ga naar toeslagen.nl
 Zorgtoeslag: geld om een deel van uw zorgverzekering te betalen.
Ga naar toeslagen.nl
 Verlaging gemeentelijke belastingen: minder of geen rioolheffing,
afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting.
Bel met uw gemeente of kijk op hun website.
 Verlaging waterschapsbelasting. Bel met uw waterschap of kijk op hun
website.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met deze beslissing? Bel ons dan.
Onze medewerkers beantwoorden uw vragen. Misschien is bezwaar
maken dan niet meer nodig.
Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing?
Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen via onze website of door ons
een brief te sturen.
Uw bezwaar moet vóór 19 augustus 2020 bij ons binnen zijn.
Wilt u bezwaar maken? Ga dan naar svb.nl/bezwaar.

