Tarieven overzicht 2019-1
1
Omschrijving
Dienst

2
Analyse
& advies
Eenmalig
bedrag

Kennismaking
Inventarisatie
Hypotheekvraag
Hypotheek aankoop
Financiering - Starter
Hypotheek aankoop Financiering - Doorstromer
Hypotheek
oversluiting
Hypotheek Verhoging bestaande hyp. klant
Hypotheek Verhoging nieuwe hyp. klant
Overbruggingskrediet
Bankgarantie
Hypotheek wijziging o.a.
-renteverlenging
-echtscheiding/verbroken
relatie
Hypotheek
Second opinion
Onder de Loep
Risico's afdekken
Overlijdensrisico
Verzekering

3
Analyse
& advies
aantal uren

4
Bemiddeling

5
Bemiddeling

Eenmalig
bedrag

aantal uren

2-4
geen advies

1.200,00

8-12

1.000,00

6-10

1.300,00

8-14

1.000,00

8-12

1.200,00

8-12

800,00

6-8

650,00

5-7

450,00

3-6

850,00

5-9

550,00

3-7

175,00
50,00

1-3
0,5-1
Uurtarief of in overleg
vast bedrag
Uurtarief of vast
bedrag

375,00

2-6

275,00

2-4

125,00

2-4

125,00

1-3

250,00

3-6

150,00

1-3

- vergelijking aanbieders

Uitvaartverzekering
-

6
Opmerking

Korting i.c.m.
gelijktijdig
hypotheek

vergelijking aanbieders
aanpassen verzekering
advies productkeuze
begeleiding aanvraag

WoonlastenVerzekering
- voor particulieren
- arbeidsongeschiktheid en WW

Korting i.c.m.
gelijktijdig
hypotheek

Wijzigen
Levensverzekering

Uurtarief of vast
bedrag

Schadeverzekering
Particulier o.a.
- opstal en inboedel

Doorlopende
provisie
over de premie

-

Géén
administratiekosten
verschuldigd

aansprakelijkheid
ongevallen
rechtsbijstand
motorrijtuigen/boot/caravan

Vermogen opbouwen
Lijfrentebanksparen
- pensioen tekort sparen
of verzekeren
- fiscaal geruisloze
voortzetting lijfrente

Spaarrekening
Spaarverzekering
Wijzigen bij ons lopend
product

500,00

4-8

250,00

25-4

Execution only
250,00

117,50
117,50

1-2
1-2

75,00
75,00

0,5 - 2
1,5 - 2

Execution only 75,00
Execution only 75,00

Uurtarief of vast
bedrag

Diversen
Diensten niet nader
omschreven
Hulp met belastingaangifte
Uitsluitend voor eigen
hypotheekklanten, geen
zelfstandigen
Reiskosten afspraak bij u
thuis op uw verzoek
-binnen Friesland
Reiskosten afspraak bij u
thuis op uw verzoek
-buiten Friesland

Uurtarief 2019
Uurtarief Analyse, adviseren en bemiddelen
Uurtarief administratieve werkzaamheden en diversen

Uurtarief of
vast bedrag
1pp 65,00
2pp 95,00
incl. BTW
75,00

Bedrag in
overleg

115,00
70,00

Toelichting tabel "Tarieven overzicht"
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1
2
3
4
5
6

geeft
geeft
geeft
geeft
geeft
geeft

aan om wat voor dienst het gaat, eventueel aangevuld met een korte omschrijving
aan het bedrag aan eenmalige kosten van analyse en advies
het geschatte aantal uren aan die wij kwijt zijn voor de dienst van kolom 2
aan de eenmalige kosten voor bemiddeling
het geschatte aantal uren aan die wij kwijt zijn voor de dienst van kolom 4
eventuele opmerkingen aan

Opmerkingen
Alle bedragen luiden in euro’s
Veel van de hierboven vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW en assurantiebelasting, indien wel BTW of
assurantiebelasting verschuldigd is, zullen wij, voorafgaand aan onze dienst, u hierover informeren
Eventuele wijzigingskosten van betrokken partijen zullen extra in rekening worden gebracht, deze kosten verschillen
sterk en variëren van nihil tot € 500,00. Voorafgaand aan de gewenste wijziging, zullen wij de kosten bij betreffende
partij opvragen en aan u verstrekken.
Execution only
Voor een beperkt aantal financiële producten kunnen en willen wij, op uw uitdrukkelijk verzoek, uitsluitend bemiddelen in
het, door u, gewenste financiële product. Wij adviseren in deze situatie niet.
U bepaalt zelf het product, bedrag, duur en risico, indien van toepassing. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt de
inhoud hiervan aangeduid als ‘geen voorafgaand advies’ ofwel execution only.
U geeft uw keuze aan in het hiervoor bestemde “keuze formulier” en tekent voor bemiddeling op basis van execution only. U
betaalt ons alleen de bemiddelingskosten. U betaalt geen advieskosten.
De hiervoor in aanmerking komende producten zijn:
Eenvoudige hypotheekwijzigingen
Spaarrekeningen en Lijfrente bankspaarrekeningen (op basis van beschikbare inleg)
Uitvaartverzekeringen en Overlijdensrisicoverzekeringen

