Kostenoverzicht per 01-01-2022
Beloning op basis van een vast tarief
Hypotheekvraag

Advies

Hypotheek starter

€

750,- / €

/ afhandeling

Hypotheek starter met digitale aanlevering benodigde stukken

€

750,- / €

400,-

Hypotheek doorstromer

€ 1.000,- / €

750,-

Hypotheek doorstromer met digitale aanlevering benodigde stukken

€ 1.000,- / €

500,-

Oversluiten bestaande hypotheek

€ 1.000,- / €

750,-

Oversluiten bestaande hypotheek met digitale aanlevering benodigde stukken

€ 1.000,- / €

500,-

Hypotheek met restschuld

€ 1.250,- / €

850,-

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

€

350,- / €

150,-

Hypotheek ondernemer

€ 1.350,- / €

850,-

Spaarproducten

€

350,- / €

250,-

Individueel pensioencontract (lijfrenteverzekering)

€

350,- / €

250,-

Betalingsbeschermer (AO of WW)

€

150,- / €

75,-

Overlijdensrisicoverzekering

€

100,- / €

75,-

Uitvaartverzekering

€

75,- / €

25,-

600,-

Opbouw vermogen

Risico’s afdekken

Beloning op basis van uurtarief
Uurtarief advies en bemiddeling (standaard / complex)

€ 75,- tot € 125,-

Uurtarief overig (standaard / complex)

€ 75,-

tot €125,- excl. btw

Serviceabonnement
Instap abonnement

€ 11,50 per maand

Standaard abonnement

€ 16,50 per maand

Uitgebreid abonnement

€ 19,50 per maand

Bestaande relaties betalen minder i.v.m. nog doorlopende provisie uit
het verleden.

De prijzen voor advies van onze dienstverlening dienen wij - in principe - nog te verhogen
met het BTW-tarief;
De prijzen voor advies en bemiddeling van onze dienstverlening zijn vrijgesteld van BTWverhoging. Het BTW-tarief wordt dus niet in rekening gebracht;
Voor zover de advies- en bemiddelingsvergoeding te maken heeft met uw box 1 hypotheek
(eigen woningschuld) zijn deze kosten voor u aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
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Specificatie abonnementsvormen
Abonnement A Instap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gehele jaar financiële vraagbaak;
Helpdesk service via telefoon en mail;
Berichtgeving wijziging wet-en regelgeving;
5% korting op onze tarieven;
Begeleiding bij schadeafwikkeling;
Begeleiding in geval van overlijden;
Begeleiding bij echtscheiding
Ondersteuning bij beëindiging of omzetten producten;
1x per 2 jaar update/analyse schadeverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse overlijdensverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse pensioen en nabestaandenpensioen;
1x per 2 jaar update/analyse werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
Overstapservice voor elders lopende verzekeringen: wij zorgen ervoor dat de polissen
worden beëindigd wanneer dat kan en dat er aansluitend dekking is;
Hulp bij en verrichten van eenvoudige mutaties alle verzekeringen.

Prijs per maand:

€ 11,50

Abonnement B Standaard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gehele jaar financiële vraagbaak;
Helpdesk service via telefoon en mail;
Berichtgeving wijziging wet-en regelgeving;
Gunstige makelaarsvoorwaarden;
Gunstige notarisvoorwaarden;
15% korting op onze tarieven;
Begeleiding bij schadeafwikkeling;
Begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting;
Begeleiding in geval van overlijden;
Begeleiding bij echtscheiding
Ondersteuning bij beëindiging of omzetten producten;
1x per 2 jaar update/analyse schadeverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse overlijdensverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse pensioen en nabestaandenpensioen;
1x per 2 jaar update/analyse werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
Overstapservice voor elders lopende verzekeringen: wij zorgen ervoor dat de polissen
worden beëindigd wanneer dat kan en dat er aansluitend dekking is;
Hulp bij en verrichten van eenvoudige mutaties alle verzekeringen.

Prijs per maand:

€ 16,50
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Abonnement C Uitgebreid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gehele jaar financiële vraagbaak;
Helpdesk service via telefoon en mail;
Berichtgeving wijziging wet-en regelgeving;
Gunstige makelaarsvoorwaarden;
Gunstige notarisvoorwaarden;
20% korting op onze tarieven;
Begeleiding bij schadeafwikkeling;
Begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting, voorlopige teruggave en toeslagen;
Begeleiding in geval van overlijden;
Begeleiding bij echtscheiding;
Ondersteuning bij beëindiging of omzetten producten;
1x per 2 jaar update/analyse schadeverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse overlijdensverzekeringen;
1x per 2 jaar update/analyse pensioen en nabestaandenpensioen;
1x per 2 jaar update/analyse werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
Overstapservice voor elders lopende verzekeringen: wij zorgen ervoor dat de polissen
worden beëindigd wanneer dat kan en dat er aansluitend dekking is;
Hulp bij en het verrichten van eenvoudige mutaties alle verzekeringen.

Prijs per maand:

€ 19,50

Geen abonnement maar wél dienstverlening

: Toekomstige dienstverlening op fee-basis

Geen abonnement én geen dienstverlening

: Opdrachtgever tekent voor afzien verdere
zorgplicht dossier.

Aanvullend informatie bij abonnementen
Indien er werkzaamheden verricht moeten worden die niet onder het serviceabonnement
vallen dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd en zal er een kostenopgave worden
verstrekt.
Bemiddelingskosten hypotheek, pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en
verzekeringen ter dekking van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid vallen niet onder het
serviceabonnement. Bemiddelingskosten hypotheek zijn mee te financieren bij de
hypotheekaanvraag.
Bij informatie en/of advies alleen wordt in overleg een vast-of uurtarief gehanteerd.
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