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Is uw rekeningnummer juist?
Check het op www.infodesk.nl
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Wanneer wordt er uitbetaald?
Het bedrag van de zomerverzilvering wordt rond 29 mei 2015
automatisch overgemaakt naar uw rekeningnummer. Is er sprake
van beslaglegging dan vindt betaling een week later plaats.
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Hoeveel wordt er uitbetaald?
Het uit te betalen bedrag vindt u als ‘saldo vrij opneembaar’ terug
op bijgaand rechtenoverzicht.
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U krijgt het saldo uitbetaald dat tot en met 19 april 2015
is opgebouwd
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Wat als er minder is opgebouwd
dan waar ik recht op heb?
Heeft u minder vakantierechten opgebouwd dan waar u recht op
heeft, dan ontvangt u niet meer dan het bedrag dat is bijgeboekt
en op het rechtenoverzicht is vermeld.
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Worden er later nog vakantierechten bijgeboekt die betrekking
hebben op de zomerverzilvering, dan komt u in aanmerking voor
een zogeheten naverzilvering.
A&O verzorgt de eerste naverzilveringen rond 5 juni 2015.
PGGM verzorgt de tweede naverzilvering rond 29 juli 2015.
Dit is eenmalig later dan gebruikeljk, vanwege de overgang van
A&O Services naar PGGM.
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Nabetaling vindt automatisch plaats. U hoeft hiervoor dus zelf
geen actie te ondernemen.
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Heeft A&O mijn juiste rekeningnummer?
Twijfelt u of wij het juiste rekeningnummer hebben? U kunt het
controleren via uw persoonlijk serviceloket www.infodesk.nl. Heeft
u nog geen inlogcode, vraag die dan aan via infodesk.
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Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met onze Klantenservice, op
werkdagen bereikbaar van 08.15 tot 17.00 uur via telefoonnummer
070 - 33 66 450. E-mailen kan ook: info@ao-services.nl.
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