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Advies- en bemiddelingstarieven 2023 
 
 UURTARIEVEN: 
 
 Alle advieswerkzaamheden hypotheken     €  98,-   excl. BTW per uur. 
 Alle bemiddelingswerkzaamheden hypotheken  €  98,-   excl. BTW per uur. 
 Alle advieswerkzaamheden levensverzekeringen  €  98,-   excl. BTW per uur. 
 Alle bemiddelingswerkzaamheden levensverzekeringen €  98,-   excl. BTW per uur. 
 Alle advieswerkzaamheden collectieve pensioenen   € 125,-  excl. BTW per uur. 
 Alle advieswerkzaamheden DGA  pensioenen     € 125,-  excl. BTW per uur. 
 Alle bemiddelingswerkzaamheden pensioenen   € 125,-  excl. BTW per uur. 
 Alle overige advies- en/of bemiddelingswerkzaamheden      €  98,-   excl. BTW per uur. 

 
NB: Bij advies in combinatie met bemiddeling is er geen BTW verschuldigd en wordt deze niet 
berekend. 

 
VASTE TARIEVEN: 
 

 Advies inclusief bemiddeling pensioenen particulieren   €   550,- 
 Advies inclusief bemiddeling financiële positie nabestaanden  €   550,- 
 Advies inclusief bemiddeling expirerende lijfrente    €   550,- 
 Advies inclusief bemiddeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) €   550,- 
 Advies inclusief bemiddeling woonlastenbeschermers   €   290,- 
 Advies inclusief bemiddeling uitvaartverzekering 1e verzekerde  €   175,-  
 Advies inclusief bemiddeling per extra polis of verzekerde uitvaart  €     95,-  
 Advies inclusief bemiddeling risicoverzekering 1e verzekerde  €   175,-  
 Advies inclusief bemiddeling per extra polis of verzekerde risico  €     95,-  
 Advies inclusief bemiddeling nieuwe hypotheek    € 2350,- 
 Advies inclusief bemiddeling nieuwe hypotheek starters   € 1950,- 
 Advies inclusief bemiddeling 2e hypotheek (1e ook door ons bemiddeld) € 1750,- 
 Advies inclusief bemiddeling 2e hypotheek (1e niet door ons bemiddeld) € 2350,- 
 

Alle vaste tarieven voor hypotheken zijn inclusief bijbehorend advies, en indien 
gewenst, bemiddeling voor levensverzekeringen, en woonlastenbeschermers zoals 
overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids-  en werkloosheidsverzekeringen. 
 
Hypotheekadvies in- of exclusief bemiddeling voor zelfstandig ondernemers is tegen vast 
tarief niet mogelijk, hiervoor berekenen wij het uurtarief. 
 
Alle niet benoemde diensten en/of gevraagde werkzaamheden vallen automatisch onder  
het uurtarief voor overige advies- en/of bemiddelingswerkzaamheden.  
 

Verzekeringen 
Hypotheken 
Pensioenen 
Financiële adviezen 
 



 
ABONNEMENTEN:  
  
Abonnementen zijn alleen mogelijk voor het beheer van en werkzaamheden voor 
schadeverzekeringen particulieren. Indien er een abonnement afgesloten wordt worden 
alle hierbij horende schadeverzekering provisieloos en met de maximale kortingen welke 
we bij de verzekeraar kunnen bedingen opgemaakt.  
 
 
  alleenstaand   Gezin 

Tin        n.v.t.    € 15,-    (tarief student, bejaarden- en/of      
       verzorgingstehuis) 
Brons        € 14,-    € 18,-  (tot en met 4 polissen) 
Zilver        € 21,-    € 28,-  (tot en met 7 polissen) 
Goud        € 29,-    € 38,-  (onbeperkt) 
AOV         € 20,-    n.v.t.  (i.c.m. Brons, Zilver of goud: € 15,-)  
 
 

Wij hanteren geen abonnementen voor de producten hypotheken, 
woonlastenbeschermers, uitvaart en levensverzekeringen, lijfrentes en 
spaarverzekeringen, waarvoor advisering en/of bemiddeling tegen een vast tarief 
mogelijk is. Wij zullen u uitsluitend informeren over de wezenlijke wijzigingen in het 
afgesloten product of in de voor dit product relevante wetgeving. Dit is de zorgplicht die 
op ons rust op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder gaat onze nazorg 
niet. U kunt dan ook niet zonder meer aanspraak maken op onze diensten nadat het 
complexe product tot stand is gekomen. Wilt u na verloop van tijd toch gebruik maken 
van onze diensten, dan maken wij voordien afspraken over de kosten van de alsdan door 
ons te verrichten werkzaamheden. Hierdoor betaald u nooit te veel, of onnodig, voor 
diensten die mogelijk niet geleverd hoeven te worden. 
                          
 
 
BELASTINGAANGIFTEN VOOR PARTICULIEREN: 
 
Verzorgen aangifte IB – per jaar (één persoon).    € 105,-    Telefonisch. 
Verzorgen aangifte IB – per jaar (2e persoon, zelfde aangifte).  €   35,-   Telefonisch. 
Berekenen fiscale woningreserve.    € 135,-  Telefonisch. 
Berekenen fiscale woningreserve.     € 105,-  Intern 
Verzorgen voorlopige aanslag IB  (teruggave).    €   45,-  Intern. 
Fiscale jaarruimteberekening i.v.m. privé pensioen (per persoon). € 105,-  Intern.  
Verzorgen en aanvragen toeslagen (per stuk).    €   45,-  Intern. 
Bezwaarschriften (per stuk).       € 105,-  Intern. 
 
 
NB:  De tarieven belastingaangiften zijn inclusief BTW.  Voor verdere werkzaamheden i.v.m. of voortkomend 
uit bovenstaande werkzaamheden rekenen wij het uurtarief overige werkzaamheden van € 98,- excl. BTW 
(2018). 
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