
Jouw vraag,
ons antwoord

‘Het bestuur 
heeft iets te 
willen en het  
VO heeft iets  
te vinden.’

‘Pensioen is  
een  onderschat 
 onderwerp’

Test je  
pensioenkennis!
Er gaan veel spookverhalen rond over pensioen. Maar wat is waar en wat is 

niet waar? Bekijk de stellingen en onderzoek hoe goed jouw ke  nnis van 

 pensioen is.

 
Pensioen is iets voor later; 
daar hoef je nu nog niet 
aan te denken. 

Niet waar: Natuurlijk bouw je 
 automatisch pensioen op bij 
 Pensioenfonds MSD. Toch is 
het verstandig om regelmatig 
aan je pensioen te denken.  
Zeker als er iets wijzigt in je 
werk- of privéleven. 

Waarom is dat zo?
Juist de fase waarin je pensioen op-
bouwt is de allerbelangrijkste periode 
voor je pensioen! Als je met pensioen 
bent, moet je het doen met wat er is. 

Beter Pensioen | oktober 2018

Wijzigingen nú, in je privéleven en op 
je werk, hebben veel invloed op je 
 pensioen straks. Ga je  bijvoorbeeld 
minder werken, dan bouw je ook 
minder pensioen op. En als je 
 samen woont, is het verstandig om je 
partner aan te melden. Want ons fonds 
regelt meer dan pensioen voor jou voor 
later. 

Er is ook pensioen voor jou als je 
arbeidsongeschikt wordt of voor je 
nabestaanden als je komt te overlijden. 
Lees hierover meer op onze website 
www.pf-msd.nl/deelnemer.

Lees verder op pagina 3 >>>

Beter Pensioen  MSD
St Pensioenfonds

Financiële meevaller 

Ons fonds staat er financieel 
stabiel voor. Net als vorig jaar, 
hebben we ook dit jaar de 
 pen sioenen kunnen verhogen. 
Dit jaar is er voor het eerst 
in  jaren zelfs sprake van een 
 volledige verhoging. Dat goede 
nieuws deelde ik in juni voor 
het eerst tijdens de deelnemers
vergaderingen. Het is elk jaar 
weer goed om te zien dat 
werknemers, maar ook oud 
werknemers en gepensioneer
den in grote getalen naar onze 
deelnemersvergadering komen 
om het laatste nieuws te horen 
over het pensioenfonds. 
 
In de deelnemersvergaderingen 
gaven we verder uitleg over 
de belangrijkste besluiten en 
ontwikkelingen van 2017, mede 
op basis van het jaarverslag. Ook 
in 2017 boekten we mooie resul
taten. Op pagina 6 lees je meer 
over de cijfers uit het jaarverslag.

Frank Mattijssen 
Voorzitter Pensioenfonds MSD
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Heb je je 
e-mailadres  
al aan ons 
 doorgegeven?

Deelnemers-
vergadering 
gemist? 
Net als andere jaren, was er in 
juni op iedere locatie van MSD 
een deelnemersvergadering. De 
opkomst was goed. Het bestuur 
lichtte de belangrijkste besluiten 
en ontwikkelingen van 2017 toe, 
mede op basis van het jaarverslag. 
Zo ging het bijvoorbeeld over de 
verhoging van de pensioenen, 
de beleggingsresultaten en het 
streven van het fonds om digitaal 
te communiceren.

Heb jij de vergadering gemist? Of 
wil je nog eens alles teruglezen? 
Op de documentenpagina van onze 
website www.pf-msd.nl vind je de 
presentatie en een verslag van de 
vergadering. 

Je pensioen is per 1 juli  verhoogd!

Nieuw: Raad van Toezicht

 
‘Ze doen maar’, dat is niet aan de 
orde bij pensioenfondsen.  Toezicht 
is verplicht. Ons fonds wordt 
 jaarlijks door een visitatiecommissie 
 gecontroleerd. Vanaf 1 januari 2019 
vervangt de Raad van Toezicht de 
visitatiecommissie,  omdat ons fonds 
een vermogen  beheert dat groter is dan 
€ 1 miljard. De Raad van Toezicht heeft 
meer taken en bevoegdheden dan de 
visitatiecommissie. Dit is in lijn met de 
Code Pensioenfondsen.

Houd onze website www.pf-msd.nl 
in de gaten om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen en de samen-
stelling van de Raad van Toezicht.

Oud-werknemers of pensioen gerechtigden, wil je informatie  digitaal 
 ontvangen? Geef ons dan je persoonlijke e-mailadres door via  
www.mijnpensioencijfers.nl/msd. 

Werkgever MSD heeft de e-mailadressen van de huidige  werknemers 
 doorgegeven. Maar ga je uit dienst of met pensioen, zorg dan dat je  bereikbaar 
blijft en geef je persoonlijke e-mailadres door via www.mijnpensioencijfers.nl/
msd. 

Met digitale communicatie kunnen we informatie beter  toespitsen op je 
 situatie. Bovendien is het  sneller en  milieuvriendelijker dan via de post. 
Je kunt je persoonlijke  informatie altijd veilig online raadplegen en uitprinten.

Ons fonds heeft goed nieuws. We hebben de 
 pensioenen per 1 juli 2018 opnieuw kunnen verhogen. 
De pensioenen van de werknemers zijn met 1,5% 
verhoogd. Dit is gelijk aan de algemene component van 
de loonstijging. De pensioenen van de oud-werknemers 
en pensioengerechtigden zijn met 0,8% verhoogd. Hun 
pensioen volgt de algemene prijsstijging.

Met de verhoging wil het fonds ervoor zorgen dat je 
pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of 
 prijsstijgingen en zo zijn waarde houdt. Je hebt niet 
automatisch recht op de verhoging. Het bestuur besluit 
hier elk jaar over. De pensioenen kunnen alleen verhoogd 
worden als er genoeg reserves zijn en onze financiële 
positie dus goed genoeg is. 
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>>> vervolg van pagina 1

Test je pensioenkennis!
 
Je hoeft een partner niet aan te 
melden bij je pensioenfonds
 

Waar, als je in Nederland 
getrouwd bent of een 
 geregistreerd partnerschap 
bent aangegaan. 

 
Niet waar, als je samenwoont 
of in het buitenland woont  
en/of bent getrouwd.

Waarom is dat zo?
Als je komt te overlijden, ontvangt je 
partner pensioen van ons fonds. Dat is 
het partnerpensioen. Wij horen via de 
gemeente wie je partner is als je bent 
getrouwd of een geregistreerd partner 
hebt. Maar woon je in het buitenland? 
Of woon je samen? Dan krijgen we die 
informatie niet via je gemeente. Dan 
moet je je partner bij ons aanmelden. 

Dat kan eenvoudig via de beveiligde 
omgeving Mijn Pensioencijfers van 
onze website www.pf-msd.nl. Je logt 
in met je DigiD.

Ben je al met pensioen? Dan kun je je 
partner niet meer aanmelden bij het 
pensioenfonds.

 
Een pensioenfonds kan beter 
sparen dan beleggen 
 

Niet waar. 

Waarom is dat zo?
Heb je de laatste tijd gezien hoeveel 
rente je krijgt op je spaarrekening bij 
de bank? Dat is niet veel. Op de bank 
staat je geld lekker veilig, maar als ons 
fonds het vermogen op een spaar-
rekening zou zetten, krijg je straks veel 

minder pensioen. Onderzoek van de 
Pensioenfederatie heeft uitgewezen dat 
de pensioenen de helft lager zouden 
zijn als pensioenfondsen de afgelopen 
30 jaar het geld op een spaarrekening 
hadden gezet.

Oorzaak: je pensioen wordt maar voor 
ongeveer 30% betaald uit de premie 
die je samen met je werkgever betaalt. 
Het grootste deel, ongeveer 70%, 
wordt betaald uit de opbrengsten van 
beleggen. Aan beleggen kleven risico’s: 
je geld kan minder waard worden. 
Dat proberen we te voorkomen door 
de risico’s te spreiden. De winst die 
we boeken met beleggen gaat naar 
jouw pensioen, want ons fonds is 
een stichting zonder winstoogmerk. 
De opbrengst van het beleggen staat 
steeds in ons jaarverslag. Je vindt de 
jaarverslagen op de documentenpagina 
van onze website www.pf-msd.nl/
documenten.

De drie beste pensioenwebsites zonder ‘bijbedoeling’ 

Je bent niet elke dag bezig met je pensioen. Het is voor velen een lastig onderwerp, waar je misschien nog niet 
zoveel kennis van hebt. En áls je dan online gaat zoeken, kom je heel veel informatie tegen. Maar welke websites zijn 
nu echt interessant, relevant en zonder verdere bijbedoelingen? We zetten er drie voor je op een rij.

www.pf-msd.nl
Dit is de website van ons  eigen 
 Pensioenfonds MSD. Hier vind 
je alle informatie over jouw 
 pensioenregeling bij ons fonds. Hier 
lees je bijvoorbeeld welke keuzes 
onze regeling biedt en je blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws van 
ons fonds.

Handig: als je inlogt kom je in je 
persoonlijke omgeving. Hier kun 
je de hoogte van je pensioen bij 
 Pensioenfonds MSD bekijken en je 
kunt zaken direct regelen. Werknemers 
vinden hier ook onze handige pensioen-
planner.

www.mijnpensioenoverzicht.nl 
Gemaakt door de Stichting 
 Pensioenregister. Dat is een 
 landelijke samenwerking van pen
sioenfondsen, verzekeraars en de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Handig: hier komt alles bij elkaar. 
Het pensioen van Pensioenfonds MSD, 
het pensioen dat je eventueel bij ande-
re pensioenfondsen hebt opgebouwd 
én de AOW van de overheid.

www.wijzeringeldzaken.nl 
Dit is een initiatief van het Ministerie 
van Financiën. Deze website helpt 
je met financiële vragen waar je in 
je leven tegenaan loopt. Pensioen is 
daar een belangrijk onderdeel van.

Handig: op deze website staan allerlei 
online tools en snelle checklists over 
bijvoorbeeld pensioen en je hypotheek 
of manieren om je pensioen aan te 
vullen.

1 2 3
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‘Pensioen is  
een  onderschat 
 onderwerp’
Twee jaar geleden kocht Rick Meeuws (29) met zijn 

partner een huis. Een grote stap vooruit voor nu en een 

investering voor de toekomst. Rick denkt serieus na over 

zijn financiële planning, maar pensioen? Dat is nog wel 

erg ver weg. Daar maakt hij zich geen zorgen over.

Thema: Wanneer gaat mijn pensioen van Pensioenfonds MSD in?

Waar denk je aan bij het onderwerp pensioen? 
‘Ik ben me er voor het eerst in gaan verdiepen toen ik in vaste 
dienst kwam bij MSD. Daarvoor was ik vooral bezig met het 
vinden en behouden van een baan en op zoek naar vastig
heid. Nu ik die vastigheid heb, kan ik meer aan de toekomst 
denken. Pensioen vind ik heel belangrijk, maar de fijne details 
weet ik er niet van. Het is echt nog ver van mijn bed. 

Ik denk wel dat pensioen over het algemeen een onderschat 
onderwerp is. Dat merkte ik zelf ook toen ik er meer over 
leerde. We willen allemaal vooral weten wat we verdienen en 
hoeveel vakantiedagen we hebben. Terwijl pensioen ook een 
hele belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Hoe eerder je jezelf 
erin verdiept, hoe beter je bent voorbereid op de toekomst.’

Heb je vertrouwen in pensioen?
‘Aan de ene kant is pensioen nog onzeker. Het duurt voor mij 
nog lang en er verandert zoveel. De bevolking neemt toe en 
we worden steeds ouder. Ik vraag me dan wel eens af hoe dat 
verder zal gaan, maar ik maak me er niet druk om. Als er veel 
mensen zijn, kan er ook goed voor elkaar gezorgd worden.

Aan de andere kant hoor ik ook dat het bij Pensioenfonds 
MSD goed geregeld is. Dat geeft vertrouwen. En in zekere zin 
zorg ik wel voor mezelf. We hebben een tijdje terug een eigen 
huis gekocht, dat is ook een potje voor later.’

Wat denk je van de stijgende  pensioenleeftijd?
‘Ik heb me daar in het verleden wel eens druk om gemaakt, 
maar ik maak me nu geen zorgen meer om de toekomst. 
Zolang ik werk heb waar ik tevreden mee ben, maakt het met 
niet uit tot welke leeftijd ik door moet werken.’
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Wat is de pensioenleeftijd  
bij Pensioenfonds MSD?
Ben je nog aan het werk? Je dienstverband eindigt op 
je AOWleeftijd. Je pensioen van Pensioenfonds MSD 
gaat standaard in als je 67 jaar wordt. Ben je niet meer 
in dienst bij MSD? Dan kan een andere pensioenleeftijd 
voor jou gelden, afhankelijk van je pensioenregeling. 
Heb je pensioen opgebouwd in pensioenregeling 1973 
of 2006? Dan is je pensioenleeftijd 65 jaar. Als je hebt 
opgebouwd in pensioenregeling 1998, dan is 62 jaar 
jouw pensioenleeftijd. 

Welke keuzes kun je maken 
voor je pensioenleeftijd?
Veel mensen denken dat ze weinig te zeggen hebben over 
hun pensioenleeftijd. Dat is niet helemaal waar. Binnen 
onze pensioenregelingen kun je je pensioenleeftijd nog wel 
 aanpassen aan je wensen. Dit zijn de mogelijkheden:

Werk je nu bij MSD of ging je na 1 januari 2014 uit dienst?

Dan geldt voor jou Pensioenregeling 2014. Je kunt vanaf 
55 jaar volledig óf in deeltijd met pensioen. Jouw uiterste 
pensioenleeftijd is 67.

Ging je tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2014 uit dienst?

Dan geldt voor jou Pensioenregeling 2006. Je kunt vanaf 
55 jaar met pensioen. Jouw uiterste pensioenleeftijd is 65.

Ging je tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2006 uit dienst?

Dan geldt voor jou Pensioenregeling 1998. Je kunt vanaf 
57,5 jaar met pensioen. Jouw uiterste pensioenleeftijd is 65.

Ging je vóór 1 januari 1998 uit dienst?

Dan geldt voor jou Pensioenregeling 1973. Je kunt vanaf 
57,5 jaar met pensioen. Jouw uiterste pensioenleeftijd is 65.

Plan je pensioen met de 
 Pensioenplanner
Log in op onze website www.pfmsd.nl. Je komt dan in Mijn 
Pensioencijfers terecht. Daar vind je ook de Pensioenplanner. 
Met deze handige planner kun je berekenen wat bepaalde 
keuzes betekenen voor de hoogte van je pensioen.

Let op: oud-deelnemers en gepensioneerden kunnen de 
Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

Wat is mijn AOW-leeftijd?
Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, krijgt AOW 
van de overheid. Je AOWleeftijd kun je niet  aanpassen 
aan je wensen. Deze ligt vast. De leeftijd waarop je 
voor het eerst AOW ontvangt, stijgt. Dat komt doordat we 
gemiddeld steeds langer leven. De kosten van de jaren 
waarin we niet meer werken werden te hoog. Om die 
kosten te beperken schuift de AOWleeftijd sinds 2013 
steeds verder op.

Je geboortedatum en de gemiddelde levensverwachting 
bepalen je AOWleeftijd. Vijf jaar vóór het zover is, staat 
deze vast. Wil je weten welke AOWleeftijd voor jou geldt? 
Ga hiervoor naar www.svb.nl; kies ‘AOW’ en vervolgens 
‘Wanneer krijgt u AOW’. 
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€ 2,5 miljard
Dit is het geld dat we beleggen. Dit noemen we 
ons belegd vermogen. Het vermogen is verdeeld in 
 verschillende soorten beleggingen over de hele wereld. 

9.451 deelnemers
Dit is het totaal aantal mensen dat bij ons fonds (recht 
op) een pensioen heeft. Elke maand ontvangen ruim 
1.200 mensen pensioen. Ruim 3.700 mensen bouwen 
nog pensioen op. De overige ca. 4.500 mensen zijn 
 oud-werknemers.

€ 20,8 miljoen
Dit bedrag keerden we in totaal uit aan pensioen. Dit is 
ouderdomspensioen, maar ook pensioen voor partners 
en kinderen van overleden deelnemers. 

4,4% 
Zoveel zijn onze beleggingen meer 
waard geworden. Dit noemen we 
het rendement. 

In 2017 boekte Pensioenfonds MSD mooie  resultaten. 
Voorzitter Frank Mattijssen: ‘Voor het eerst sinds 
 lange tijd hebben we de pensioenen kunnen 
 verhogen, doordat de dekkingsgraad op een goed 
niveau lag. De dekkingsgraad is sterk verbeterd, 
natuurlijk ook doordat de beleggingen het zo goed 
hebben gedaan.

Deze forse stijging van de dekkingsgraad geeft 
 vertrouwen voor de toekomst, maar het ren
dement blijft natuurlijk wel afhankelijk van alle 
 ontwikkelingen in de wereld. Pensioenfonds MSD 
wil graag een zelfstandig pensioenfonds blijven en 
een goede financiële situatie helpt daar enorm bij.’

‘2017: een jaar 
met goede 
 resultaten’

De belangrijkste cijfers van

  € 326 per deelnemer
Dit zijn de kosten van pensioenbeheer per jaar per 
 deelnemer. In 2016 was dit € 340.

Meer cijfers?
Deze en andere cijfers uit het jaarverslag van Pensioenfonds 

MSD lees je in een paar muisklikken in de verkorte versie 
die we ook dit jaar hebben gepubliceerd. Deze beknopte, 

digitale versie van het jaarverslag bevat de belangrijkste 
 ontwikkelingen van vorig jaar. Je vindt het volledige en 

 verkorte jaarverslag op onze website  
www.pf-msd.nl/documenten. 

2017
%

%

%

€
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‘Het bestuur 
heeft iets te 
willen en het VO 
heeft iets te 
vinden.’

In gesprek met… 
Jan van Nispen

32 jaar lang werkte hij voor Organon (later Schering-Plough). Inmiddels 

geniet hij al een aantal jaren van zijn pensioen. Toch zei Jan van Nispen 

(70) volmondig ‘ja’ tegen de vacature voor een lid namens de 

 pensioengerechtigden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van 

 Pensioenfonds MSD.

Waar komt je interesse in pensioen 
vandaan?
‘Dan moeten we teruggaan naar 2009, 
de begintijd van het Schering-Plough 
Pensioenfonds (SPPF). Het fonds was 
nog vrij vers en er waren nauwelijks 
gepensioneerden. Ik werd gevraagd 
om lid te worden van het VO. Ik ben 
VO-lid en -secretaris geweest tot de 
collectieve waardeoverdracht in 2013 
naar het Pensioenfonds MSD.

Een tijdje terug werd ik benaderd 
om lid te worden van het VO van 
Pensioenfonds MSD. Mijn persoonlijke 
situatie liet het toe en ik heb het altijd 
leuk werk gevonden. Zo is het balletje 
weer gaan rollen.’

Zie je een verschil met toen?
‘Zeker. De hele wet- en regelgeving 
voor pensioenfondsen is de afgelopen 
jaren behoorlijk zwaarder geworden. 
Er worden steeds meer eisen aan de 
organisatie van het pensioenfonds 
gesteld.’

Wat doet het VO?
‘Naast de adviesrol die het VO heeft, 
legt het bestuur verantwoording af 
aan het VO. We beoordelen dus als 
het ware het bestuursbeleid en de 
 uitvoering ervan. Simpelweg moet je 
het zo zien: het bestuur heeft iets te 
willen en het VO heeft iets te vinden.’

Wat vind je zelf belangrijk?
‘Een evenwichtige belangenafweging 
en tijdig blijven communiceren vind ik 
belangrijk. Meer digitale communicatie 
vind ik een positieve ontwikkeling. Als 
lid namens de pensioengerechtigden 
waak ik er wel voor dat we over-
schakelen op alléén digitale informatie. 
Er zijn nog steeds veel mensen, vooral 
ouderen, die daar moeite mee hebben. 
Informatie moet voor een kleine groep 
ook op papier beschikbaar blijven.

Vereenvoudiging van de  communicatie 
vind ik ook belangrijk. Een goede 
 ontwikkeling vind ik de verkorte versie 
van het jaarverslag. Deze variant is 

toegankelijk en goed leesbaar voor 
iedereen. Dat vind ik nou echt van 
toegevoegde waarde.’

Heb je nog een boodschap voor de 
deelnemers van het fonds?
‘Als je kijkt naar de afgelopen tien 
jaar, dan zie je dat het vertrouwen 
in  pensioenfondsen is afgenomen. 
Men begrijpt niet dat pensioenfondsen 
nu weer veel geld in kas  hebben en 
 tegelijkertijd de pensioenen  bevriezen. 
Waar steken ze dat geld dan in? 
 Mensen realiseren zich niet dat de 
overheid steeds meer eisen heeft 
 gesteld. Qua organisatie en afdekking 
van alle mogelijke risico’s, maar ook 
qua buffers die een pensioenfonds 
moet aanhouden.

Gelukkig zien we dat het prudente 
beleid van Pensioenfonds MSD zijn 
vruchten afwerpt. Sinds dit jaar konden 
de pensioenen weer volledig worden 
verhoogd. Deelnemers mogen  gerust 
meer vertrouwen hebben in ons 
 pensioenfonds.’

Meedoen in het VO?

Pensioenfonds MSD zoekt ver
sterking in het VO. Er is een zetel 
beschikbaar namens de deelne
mers. Bekijk het nieuwsbericht 
op onze website www.pfmsd.nl 
voor meer informatie.
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Colofon
Beter Pensioen is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD. Aan de tekst kun je geen rechten 
ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds MSD. 
Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Wat is er geregeld als ik  arbeidsongeschikt word?
Als je lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat is al ernstig genoeg, maar het kan ook gevolgen 
 hebben voor je inkomen. De eerste twee jaar dat je ziek bent, ontvang je inkomen van je werkgever conform cao.  
Daarna is er vanuit de overheid en ons fonds inkomen en aanvullend pensioen voor je geregeld, afhankelijk van je mate 
van arbeidsongeschiktheid. Zie de afbeelding hieronder.

Ziekte
Je bent meer dan 2 jaar ziek

WGA

Geen uitkering
Je ontvangt geen 
WIA-uitkering.
MSD biedt je passend 
werk aan.

Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA)
Tot je AOW-leeftijd ontvang je 75% van 
het loon dat je had toen je ziek werd.

Je kunt weer 
beter worden

Je wordt niet
meer beter

Werkhervatting
Gedeeltelijke
Arbeidsongeschikten

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Het UWV bepaalt in welke categorie je valt.

Wat doet MSD?
MSD regelt voor jou een aanvulling op de uitkering die je van 
de overheid krijgt. Dit heet arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan bouw je ook 
(gedeeltelijk) pensioen op zonder dat je daar een premie voor 
betaalt. De mate van pensioenopbouw is afhankelijk van je 
arbeidsongeschiktheidspercentage. 

WIA

35-80% > 80% > 80%< 35%Arbeidsongeschiktheidspercentage

Salaris over 
de uren dat je 

nog werkt.

+

Jouw vraag, ons antwoord
Veelgestelde vragen

Wanneer wordt mijn 
 pensioen uitbetaald?

Je pensioen wordt op de 23ste van de 
maand op je rekening bijgeschreven. 
Valt de 23ste in het weekend? Dan is 
de betaling op de vrijdag ervoor. In de 
komende maanden is dat als volgt:  
23 november, 20 december,  
23 januari, 22 februari, 22 maart 
en 23 april.

Ontvang je pensioen op een buiten-
landse rekening? Dan kan het zijn dat 
de betaling een paar dagen later op je 
rekening staat. De bedoeling is: vóór 
het einde van de maand. 

Contact
Vragen over pensioen? 
Je vindt veel informatie op www.pf-msd.nl.

Bellen... 
Je kunt ons ook bellen: 088 - 116 3009.  
Wij zijn elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur  
bereikbaar.

Mailen... 
Kan naar: pf-msd@azl.eu.  
Dat kan 7 dagen per week.


