TARIEVEN BYANNELIES

totaal

begeleiden &
uitvoeren

595,875,595,395,250,1050,1050,595,125,125,125
1050,-

0,0,0,5%**
0,0,1200,300,300,125,125,125
300,-

595,875,595,395,250,2250,1350,895,250,250,250
1350,-

395,395,395,250,-

100,100,100,0,-

495,495,495,250,-

totaal

Inkomensanalyse particulier (AO, WW, overlijden, pensioen)
Inkomensanalyse ondernemer/zzp (AO, overlijden, pensioen1 )
Vermogensadvies
Up to date advies (alleen voor bestaande klanten)
Second opinion hypotheekadvies / risico / vermogensopbouw etc.
Hypotheek (incl. inkomensanalyse) Aankoop woning, oversluiting*
2e hypotheek, verhoging nieuwe klanten
2e hypotheek, verhoging hypotheek (bestaande klanten/combinatie tarief)
Nieuwe renteperiode (extra) aflossen
Omzetten, wijzigen hypotheekvorm
Oversluitindicatie
Scheiden (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid)
Productadvies en bemiddeling
Uitkerende lijfrente
Lijfrente verzekering, bancaire rekening opbouw (pensioen)
Sparen of beleggen, bancair of via een verzekering
Second opinion hypotheekadvies / risico / vermogensopbouw etc.

0,-

begeleiden &
uitvoeren

DIENST WONEN EN LEVEN

0,-

totaal

0,-

advieskosten

KENNISMAKING ORIËNTATIE GESPREK

begeleiden &
uitvoeren

advieskosten

(Tarieven in euro’s / wijzigingen voorbehouden).

**Met een minimum van €125,- per jaar en een maximum van €1.500,- per jaar.

DIENST WONEN EN LEVEN (SPECIALS)
Financiële (life) Planning

Uurtarief 125,- ex btw
1* = Uurtarief obv regie of vast tarief in overleg

advieskosten

*Korting starter 250 euro op de totale advies en bemiddelingskosten voor de aankoop van een woning.
Toeslag ondernemer 250 euro op de totale advies en bemiddelingskosten.

2250,1*

0,1*

2250,-
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TARIEVEN BYANNELIES

begeleiden &
uitvoeren

totaal

250,150,100,500,325,0,0,-

100,100,50,250,250,0,0,-

350,250,150,750,575,2*
2*

totaal

Woonlastenbescherming AO/WW
Overlijdensrisico
Uitvaart
Arbeidsongeschiktheidsrisico zelfstandig ondernemer /DGA
Startende ondernemer/ZZP arbeidsongeschiktheidsrisico/werknemer
Schadeverzekeringen zakelijk
Schadeverzekeringen particulier

begeleiden &
uitvoeren

RISICO’S AFDEKKEN

advieskosten

(Tarieven in euro’s / wijzigingen voorbehouden).

2* = % verwerkt in de premie van de verzekering
Let op! Sommige banken rekenen soms administratie en of bankkosten.
Deze kosten zijn niet in bovengenoemde tarieven verwerkt.

Deel
advieskosten

Let op! Als er alleen sprake is van advies en geen intentie tot bemiddeling,
dienen genoemde advies tarieven nog verhoogd te worden met 21% BTW.

OVERIGE DIENSTVERLENING

Afwikkeling hypotheek bij “verkoop met verlies” voor leningen
met Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

Bemiddeling bij dreigende of bestaande hypotheek achterstand
Execution only

3*

-

3*

3*

-

3*

-

4*

4*

Uurtarief 125,- ex btw
3* = Op aanvraag en afhankelijk van situatie en oorzaak
4* = Per product de kosten voor begeleiden en uitvoeren (execution only) + 50%
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