
Is de Zwaarwerkregeling  

interessant voor jou?

Eerder stoppen 
met werken

In verschillende CAO’s is een belangrijk onderdeel 

de Zwaarwerk regeling (RVU). Hiermee kun je, als je 

aan de voorwaarden voldoet, eerder stoppen met 

werken. Maar wat betekent dit voor jou, wat zijn de 

financiële gevolgen, en is deze regeling interessant 

voor jou? Ontdek het met de Prikkl Proefberekening!

PrikklProefberekening
klaar in 

15 minuten!



Proefberekening in 15 minuten! 
Met de Prikkl Zwaarwerk Proefberekening rekenen 

we binnen 15 minuten uit of de Zwaarwerkregeling  

interessant is voor jou of niet. Biedt de regeling 

mogelijkheden, dan plannen we eventueel een 

financieel-inzichtgesprek op maat. Dan zoomen we 
dieper in op jouw financiële situatie en de kansen  
en mogelijkheden die de Zwaarwerkregeling je biedt. 

Is de Zwaarwerkregeling niet interessant, dan kijken 

we samen verder naar de mogelijkheden van andere 

regelingen. In 15 minuten weet je dus precies waar  
je aan toe bent! Waar wacht je nog op.

Gratis waardevol inzicht
Voor zowel de Zwaarwerk Proefberekening als  
het verdiepende financieel-inzichtgesprek daarna 
regelt je werkgever de betaling. Voor jou is het gratis. 

Je kunt dit dus echt zien als een waardevol cadeau. 
Want met dit inzicht weet je waar je finan ciële 
kansen en mogelijkheden liggen en kun je goed 

geïnformeerd keuzes maken.

De Zwaarwerk Proefberekening geeft je inzicht!

Prikkl  

Financieel sterker. Zeker vooruit

Plannen maken betekent ook een finan-
ciële planning maken. En dan is een 
onafhankelijk financieel advies essentieel.  
Bij Prikkl is dat advies ons product.  

Want Prikkl verkoopt geen producten  
van financiële instanties. Wij geloven in 
betaalbaar en onafhankelijk advies voor 

iedereen en brengen zonder dubbele 
agenda’s kansen en mogelijkheden in 

kaart. Dat is adviseren volgens Prikkl.
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Uitleg
Je ontvangt een 

uitnodiging namens  
je werkgever met een 
korte uitleg over de 
Proefberekening en 
wat je er precies van 

kan verwachten.

Afspraak maken
We nemen contact 
met je op voor het 

maken van een 
afspraak.

Proefberekening- 
gesprek

We bellen 15 minuten
met je om de proef -

berekening door
te lopen. We koppelen 

aan je terug hoe 
kansrijk je deelname 
aan de Zwaarwerk-

regeling is.

Verslag
We sturen je een 

persoonlijk gespreks-
verslag om alles nog 

eens rustig na te 
lezen.

Verdiepend inzicht
Nu je weet wat er in 
grote lijnen mogelijk 

is, stellen we een 
compleet financieel 
plaatje voor je op.

Hoe werkt de Prikkl Zwaarwerk Proefberekening?
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