Tarievenkaart 2018
Onderhoudskosten
Werkzaamheden op basis van verrichtingentarief
Prijs
per maand
Hypotheek particulier
€ 2.750,00
€ 2,50*
Hypotheek ondernemer
€ 2.950,00
€ 2,50*
Losse overlijdensrisicoverzekering
€ 295,00
€ 2,50
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
€ 695,00
€ 25,00
Omzetten lijfrente verzekering naar banksparen
€ 395,00
€ 2,50
Advies vermogens- of (pensioen) kapitaalopbouw
€ 495,00
€ 2,50
Direct ingaande lijfrente verzekering
€ 495,00
€ 2,50
Zakelijke verzekeringen
10-25% premie
10-25% premie
Particuliere verzekeringen
10-25% premie
10-25% premie
Uitvaartverzekering
€ 95,00
€ 2, 50
Second opinion schade afhandeling
uurtarief
Uitgewerkt financieel plan + aanbevelingen hiaten
€ 750,00
Consumptief krediet/persoonlijke lening
€ 195,00
Financial lease
€ 495,00
* Inclusief overlijdensrisicoverzekering
omzetting beleggingspolis
prijs
Beleggingspolis hersteladvies voor bestaande klanten
Gratis
Beleggingspolis hersteladvies voor nieuwe klanten
€ 150,00
Verpande beleggingspolis i.v.m. hypotheek omzetten
€ 1250,00
Hulp bij afkoop polis met waarde
€ 75,00
Hulp bij niet afgetrokken lijfrentepremies (saldo lijfrente of correctie aangifte)
€ 195,00
Omzetting van bestaande producten
prijs
Lopende uitvaartverzekering en levensverzekeringen afkopen, eventuele waardeoverdracht
en provisievrije verzekering regelen voor 1 persoon
€ 75,00
Extra kosten bij meerdere familieleden op 1 polis
€ 75,00
Werkzaamheden in het kader van pensioen
uurtarief
Oriëntatie collectief pensioen per BV ( 1 uur)
Gratis
Oriëntatie DGA Pensioen ( 1uur)
Gratis
Inventarisatie, analyse en advies DGA Pensioen
€ 127,50
Inventarisatie, analyse en advies collectief pensioen
€ 127,50
Offreren en bemiddelen bij afsluiten nieuwe pensioenregeling
€ 127,50
Presentatie werknemers / ondernemingsraad
€ 127,50
Onderzoek pensioenverplichting volgens cao & BPF
€ 127,50
Second opinion bestaande regeling / offerte
€ 127,50
U kunt ervoor kiezen om vooraf een vaste vergoeding overeen te komen voor onze dienstverlening.
Deze vaste vergoeding is een bedrag voor advies en verdere afhandeling. Wij maken voorafgaand aan de
dienstverlening een inschatting van het aantal uren dat wij verwachten nodig te hebben.
U weet dan vooraf waar u aan toe bent en wat de kosten zijn
Adviezen zonder bemiddeling
Voor alle adviezen zonder intentie te bemiddelen worden de recente BTW prijzen toegepast
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prijs
21%
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Dienstverlening in het kader van hypotheken
Inventarisatiegesprek en analyse
Bespreken/uitleg berekeningen
Bankgarantie regelen
Losse overlijdensrisico verzekering in combinatie met hypotheek
Arbeidsongeschiktheidsverzekering/ WW verzekering
Losse kapitaal opbouwverzekering pensioenverzekering
Bestaande klant verhoging hypotheek
Bestaande klant 2e hypotheek
Nieuwe klant verhoging of 2e hypotheek
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
Verzorgen aanvragen starterslening SVN
Begeleiden echtscheiding
Administratieve afhandeling overlijden
Wijziging rentevast periode
Omzetting hypotheek bij dezelfde geldverstrekker
Aanvragen taxatierapport
Notaris offertes opvragen. In combinatie met hypotheek Gratis
Uurtarief Hypotheekadviseur (exclusief BTW). In combinatie met hypotheek Gratis
Uurtarief binnendienst hypotheken
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vergoeding
Gratis
Uurtarief
€ 150,00
Gratis
€ 295,00
Uurtarief
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 450,00
Uurtarief
Uurtarief
€ 495,00
€ 795,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 125,00
€ 75,00

