
Abonnementen assurantiën

Particulieren Starters Basis Plus Excellent Excellent Plus

Jaarcontract daarna maandelijks opzegbaar, aanpassing via 

prijsindex CBS
8,95 16,95 22,95 36,95 44,95

Gratis oriënterend gesprek √ √ √ √ √

Inventarisatie / butgetering  √ √ √ √ √

Registratie & administratie in relatiebestanden  √ √ √ √ √

Nieuws en info  √ √  √ √ √

Digitaal dossier koppeling voor o.a. planningsmogelijkheden  √  √  √ 

Bezoek en advies aan huis  √  √  √ 

Verzekeringen √ √ √ √ √

Voor verzekeringen registreren wij de bestaande polissen en 

geven advies hierop. Dan kunnen we voor u bemiddelen in diverse 

verzekeringsproducten. Wij zullen u begeleiden bij schade en 

behulpzaam zijn bij aansprakelijkheid. Tevens werken we samen met 

letsel- en schadespecialisten voor uw belang. Daarnaast controleren 

wij uw verzekeringen en passen deze in uw opdracht aan waar 

nodig. Uitgebreide selectie verzekeraars e.o. banken bij hypotheken 

en financiële planning.

Verzekeringen    leven - overlijden - risico - aov - sparen √ √ √ √

Bij sommige van deze complexe producten werken we op 

basis van het uurtarief of een vast bedrag op basis van het 

dienstverleningsdocument. Wij kunnen zorgen voor de afhandeling 

van polissen en de uitkeringen hiervan. Naast bovenvermelde 

kunnen we u begeleiden met beleggingen en bankproducten.

Hypotheken √ √

Bij hypotheken werken we op basis van het uurtarief of een 

vast bedrag op basis van het dienstverleningsdocument. 

U heeft recht op een gratis oriënterend gesprek inzake uw 

financieringsmogelijkheden. Wij geven een advies op bestaande 

hypotheken en mogelijkheden waaronder rentewijzigingen. Naast 

een standaard dossiervorming, nazorg en bewaarplicht zullen we uw 

hypotheek goed onderhouden dit zullen wij doen in samenwerking 

met u en onze software. Totaal overzichten. Wij zullen u op de 

hoogte houden van fiscale zaken rond uw hypotheek. Tevens heeft u 

altijd een gesprek met uw erkend hypotheek adviseur.



Financiële Planning en Vermogensplanning

Bij financiële planning en vermogensplanning werken we op 

basis van het uurtarief of een vast bedrag op basis van het 

dienstverleningsdocument. Nadat er een gratis oriënterend 

gesprek is geweest zullen we uw gegevens verwerken in onze 

planningssoftware en zullen ook u vragen om zaken bij te houden om 

een goed totaaloverzicht te krijgen. U krijgt op elk financieel niveau 

de juiste informatie, mogelijkheden en toekomstgerichte informatie. 

De uitgewerkte planningen kunnen we met u bespreken. Voor 

bemiddeling van producten kunt u bij ons terecht of bij uw huidige 

tussenpersoon e.o. bank.

Belastingen

Belasting aangifte en voorlopige teruggaaf

Zie uurtarieven in onderstaande tabel

Toeslagen behandelingen

Bezwaarschrift schrijven

Belasting wijzigingen bijhouden

Erfbelasting en Vermogensbelasting behandeling

Algemeen onderhouds abonnement, verzekeringen elders via internet enz.

Abonnement bij vaste bedragen per maand. 17,-

Uurtarief

Uurtarief adviseren en bemiddelen 125,-

Uurtarief administratie en andere werkzaamheden 65,-

Uurtarief wordt vooraf besproken.


