
Tarievenmap Integraal Advies per 01-01-2022    
*Serviceabonnement relaties: -/- 10% 

**Ambtenaren collectief relaties: -/- € 75,-- 

 

Hypotheek gerelateerd (bemiddeling en advies)*/**: 

Oversluiten hypotheek    € 1.750,00 - € 2.500,-- 

 

Aankoop: -      Starters*    € 2.250,00  

-  Doorstromers*    € 2.500,00  

-  Ondernemers*    € 2.750,00 

(*excl. offertekosten bank)  

    

Ontslag hoofdelijke Aansprakelijkheid bij: 

- Echtscheiding     € 1.750,00 - € 2.500,00 

- Intern wijzigen van leningdelen    €    750,00 - € 1.250,00 

- 2e hypotheek    € 1.500,00 

 

Ook modulair op te bouwen: 

Opstellen compleet AFM adviesrapport    € 1.250,00 

Alleen bemiddelen met bank    € 1.500,00 

Toekomstige zorgplicht    Via abonnement of tegen facturatie 

Bankgarantie    €    250,00 (all-in bij nieuwe hypotheek) 

 

Levensverzekeringen tegen periodieke inleg (advies, bemiddeling en beheer)*/**: 

Nieuwe Overlijdensrisicoverzekering    € 199,00 

- Eenvoudige wijzigingen zoals wijziging begunstigde  €   75,00 

- Aanpassing van verzekeringsnemer   €   75,00 

- Beëindigen van de polis/afkoop    € 150,00 

Nieuwe Begrafenisverzekering    € 199,00 

 

Lijfrenteverzekeringen/Banksparen (advies, bemiddeling en beheer): 

Nieuwe Bankspaarrekening    € 325,00 

Aanvragen saldoverklaring    € 150,00 

Combinatie Bankspaarrekening + saldoverklaring  € 450,00 



      
Omzetten BankspaarOpbouw naar Uitkeringsrekening  € 100,00 (alleen bestaande relaties)  

Afkopen lijfrente    € 250,00 

Combinatie afkopen lijfrente + saldoverklaring   € 350,00  

Scildon profiel beleggen (nieuw)    € 500,00 + (€ 5,- p/m beheer en nazorg) 

Of tegen vast uurtarief    € 125,00 per uur (excl. Btw) 

 

Schadeverzekeringen  

Tegen geldende provisieregels 

 

Overige verzekeringen*/** 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 

Particulieren of zelfstandigen    € 500,00 + (€ 15,- p/m beheer + nazorg) 

Woonlastenbeschermer    € 250,00 + (€ 10,- p/m beheer + nazorg) 

 

Financieringen 

Tegen geldende provisieregels 

 

Overige adviestrajecten 

Kennismaking (advies)gesprek    Gratis 

Advies bij echtscheiding    € 125,00 per uur (excl. Btw) 

Hypotheekadvies    € 125,00 per uur (excl. Btw)   

 

Belastingaangifte particulieren 

Invullen/assisteren van Belastingaangifte   Op aanvraag 

 

Totaalbeheer van gehele portefeuille 

ServiceAbonnement compleet (hypotheken + verzekeringen) € 28,15 per maand 

Service Abonnement alleen hypotheken of verzekeringen  € 10,00 per maand 

- Via extranet altijd inzage in alle verzekeringen; 

- Ondersteuning bij schaderegeling; 

- Jaarlijkse update/assisteren bij de jaarlijkse aangifte IB 

- Geen provisie op schadeverzekeringen, als alle verzekeringen afgesloten worden via ons 

agentschap. In dat geval is de zorgplicht voor uw hypotheek en verzekeringen ook inbegrepen.  

 

Wij gaan ervan uit dat de hoogte van de kosten voor het Service Abonnement dekkend is voor het 

beheren en adviseren van uw totale pakket. 


