Tarieven
Hypotheek
-

Advies

Gericht op Totaal
afsluiten

Oriëntatiegesprek
Deze kosten nemen wij voor onze rekening
Starters / alleenstaanden
€ 1.145,€ 750,€ 1.895,Particulieren
€ 1.500,€ 750,€ 2.250,Ondernemers
€ 1.750,€ 750,€ 2.500,Second opinion hypotheekadvies
€ 295,Hypotheekverhoging, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid,
beleggingspand en/of rentemiddeling
in overleg

(Tarief incl advies en indien nodig/gewenst bemiddeling overlijdensrisico- en woonlastenverzekering)

Financieel advies

€ 1.750,Totaal financieel advies. Je krijgt inzicht in jouw inkomen nu en later, vermogensopbouw, hypotheek, alle
risico’s die jij loopt en advies om jouw doelen te bereiken.

Risico’s afdekken
-

Overlijden
Arbeidsongeschiktheid

€ 295,€ 295,-

€ 200,€ 200

€ 495,€ 495,-

(alleen voor ondernemers en alleen in combinatie met een ZZP-pakket)

Vermogen opbouwen

€ 395,-

€ 200,-

€ 595,-

(o.a. (bank)sparen, beleggen, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, incl berekening jaar-/reserveringsruimte)

Overige werkzaamheden op uurbasis
-

Tarief advies

€ 125,- per uur

Onderhoudpaketten
•
•

Hypotheek
ZZP-pakket:

AOV
Totaal (AOV en hypotheek)

€ 14,95
€ 19,95
€ 29,95

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Indien er sprake is van advies inclusief bemiddeling bij het afsluiten van een financieel
product, hoeft u geen BTW te betalen. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform het CBS-prijsindex percentage.

Aanpassing van jouw lopende hypotheek buiten de hierboven genoemde, zullen wij vooraf met jou een tarief
afspreken. Dit kan zowel op basis van uurtarief als op basis van een vaste vergoeding. Deze vaste vergoeding
wordt vooraf in onderling overleg met vastgesteld.

Onderhoudspakket
Om jouw hypotheek en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering ook in de toekomst te laten aansluiten bij jouw
(veranderende) situatie, adviseren we om een onderhoudspakket af te sluiten. Daarmee ben je altijd up-todate en betaal je dus nooit teveel. Hieronder lees je wat je ontvangt en welke investering dit vraagt.

Hypotheek
•
•
•
•
•

€ 14,95 per maand

Jaarlijks het een rapport 'verantwoorde hypotheek'
Eén keer per 2 jaar een onderhoudsgesprek
Persoonlijke service bij vragen
10% korting op het adviestarief voor een volgende hypotheek
6 keer per jaar de nieuwsbrief met actuele en interessante informatie

ZZP pakket (alleen voor zelfstandig ondernemers)
AOV
•
•
•
•
•

AOV+ hypotheek
•

€ 19,95 per maand

Jaarlijkse update van je arbeidsongeschikheidsverzekering
Persoonlijke service bij vragen
Hulp bij ziekte/schade, als je er niet zelf uitkomt met de verzekeraar
10% korting op het adviestarief voor een nieuwe aov
6 keer per jaar de nieuwsbrief met actuele en interessante informatie

€ 29,95 per maand

AOV pakket + Hypotheek pakket

Alle tarieven zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd conform het CBS indexcijfer.

