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Bijlage bij dienstverleningsdocument  
tarieven  
 
Binnen onze adviesgebieden werken wij met vaste tarieven, uurtarief, provisie of een Persoonlijk Service 
of Polis Abonnement voor onze dienstverlening.  
Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede de hoogte van onze tarieven. 

 
Financiële producten en Verzekeringen 
Als financieel dienstverlener zijn wij  wettelijk 
verplicht om in geval van advisering over en 
bemiddeling in complexe producten en hypotheken 
u in algemene zin te informeren over de 
dienstverlening die wij aanbieden alsmede de 
beloning die wij ontvangen voor deze 
dienstverlening. 
 
Onder complexe producten en hypotheken vallen de 
volgende financiële producten: 
_ Levensverzekeringen1 
_ Hypotheken 
_ Producten voor fiscaal banksparen 
_ Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen  
   (beleggingsfondsen) 
 
Dienstverlening 
Advisering over complexe producten en hypotheken 
en de 
bemiddeling hierin vindt plaats binnen de volgende 
adviesgebieden: 
_ Hypotheek. 
Advies en bemiddeling op het gebied van de 
financiering van de eigen woning. 
_ Oudedag & Inkomen.  
Advies en bemiddeling op het gebied van 
oudedagsvoorzieningen en andere 
inkomensvoorzieningen, zoals voorzieningen bij 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. 
_ Vermogen.  
Advies en bemiddeling op het gebied van 
vermogensopbouw, zijnde de vermogensopbouw in 
het kader van de opbouw van een oudedagsreserve 
of een aflossingskapitaal. 
 
Vast tarief of uurtarief 
Voor bovengenoemde adviesgebieden werken wij 
met vaste tarieven. De hoogte van het uiteindelijke 
tarief is afhankelijk van de dienstverlening. 
Indien u via onze bemiddeling een complex product 
en/of een hypotheek afsluit, ontvangen wij daarvoor 
geen vergoeding  van de financiële instelling.                     

 
Deze werkwijze garandeert een onafhankelijke en 
objectieve benadering.  
Indien wij vooraf niet goed kunnen inschatten 
hoeveel werk met een bepaalde opdracht gemoeid 
is, kunnen wij deze diensten verrichten op 
declaratiebasis. U betaalt ons dan rechtstreeks voor 
onze dienstverlening op basis van het aantal uren 
dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met 
ons uurtarief. Per maand worden deze kosten bij u 
in rekening gebracht. 
 
Overeenkomst tot dienstverlening 
Indien u gebruik wenst te maken van onze 
dienstverlening, worden de gemaakte afspraken ten 
aanzien van onze dienstverlening en de vergoeding 
vastgelegd in een overeenkomst tot dienstverlening. 
U weet vooraf waar u aan toe bent. 
 
Tarievenoverzicht 
Hieronder zijn de tarieven voor onze dienstverlening 
vermeld. U heeft de keuze uit de volgende tarief 
vormen: 

- Vast verrichtingen tarief 
- Uurtarief 
- Abonnement 
- Provisie 

Indien gewenst kunt u de dienstverlening op basis 
van vaste verrichtingen tarief ook laten afrekenen 
op basis van uurtarief. U maakt dit voorafgaand aan 
de werkzaamheden kenbaar. 
 
BTW 
De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover 
de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van 
één of meerdere financiële producten. Indien dit niet 
het geval is, moeten wij de wettelijk verplichte BTW 
in rekening brengen. (Tarief 21%) 
 
Vragen? 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 
Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. Wij helpen 
u graag verder. 
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Tarieven   
 
Vast tarief 
 
Advies en bemiddeling bij hypotheekadvisering : 

- Particulieren      € 2.950,00 per dossier 
- Starter Particulieren     € 2.500,00 per dossier 
- Ondernemers      € 3.400,00 per dossier 
- Starter Ondernemers      € 2.950,00 per dossier 
 

Advies en bemiddeling bij overlijdensrisicoverzekeringen  €    250,00 per persoon 
Advies en bemiddeling bij lijfrente producten    €    250,00 per persoon 
Advies en bemiddeling bij uitvaart verzekeringen   €      75,00 per persoon 
Advies en bemiddeling bij Arbeidsongeschiktheidsverzekering              €    325,00 per persoon 
        

Uur tarief 
 
Advies en bemiddeling bij levensverzekeringen   €    125,00 per uur 
Advies en bemiddeling bij oudedag voorzieningen   €    125,00 per uur   
Advies en bemiddeling bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen €    125,00 per uur 
Advies en bemiddeling bij werkeloosheidsvoorzieningen  €    125,00 per uur  
Advies en bemiddeling bij nabestaandenvoorzieningen   €    125,00 per uur 
 

Abonnementen 
 
Persoonlijk Service Abonnement     €      20,00 per maand 

Dit bestaat uit: 

_ Jaarlijks onderhoudsgesprek, op basis van 1,5 advies uren 

_ Jaarlijkse berekening van jaarruimte ( m.b.t. lijfrente) 

_ Analyse / check van lopende risico’s. 

   Aandachtsgebied: arbeidsongeschiktheid,   werkeloosheid, overlijdensrisico e/o lijfrente. 

_ Jaarlijkse Belastingaangifte 

De kosten van ons PSA zijn exclusief BTW per maand. 
 
Persoonlijk Polis Abonnement     €     15,00 per maand  
Dit bestaat uit: 

_ Jaarlijks onderhoudsgesprek, op basis van 1,5 advies uren 

      -  inventarisatie actuele stand van zaken/ werkzaamheden 

      -  beoordeling jaarstukken  

      -  controle polisgegevens t.o.v. ontwikkeling bedrijf 

_ Jaarlijkse berekening van jaarruimte ( indien van toepassing m.b.t. lijfrente) 

_ bespreking en toetsing polisgegevens op actualiteit met als aandachtsgebied:  

 arbeidsongeschiktheid,  werkeloosheid, overlijdensrisico e/o lijfrente. 

De kosten van ons PPA zijn exclusief  BTW per maand. 

 

Provisie 
`  
Advies en bemiddeling bij Schadeverzekeringen   15,0 tot 27,5 % van de netto premie  
Zoals auto-, woonhuis-, inboedelverzekeringen, etc. 
 
Deze provisie wordt door de maatschappij met ons verrekend. 
Indien gewenst geven wij u een opgave van de exacte vergoedingen. 
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