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Onze gebruikelijke dienstverlening  
 
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke 
wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen, 
hypotheken en financiële diensten als volgt van dienst:  
 
1).  Kennismaken.  
2).  Inventariseren en informeren.  

In deze fase inventariseren wij de wensen, behoeften en risicobereidheid van u. Daarnaast 
verstrekken wij informatie over in de markt beschikbare passende financiële constructies en 
financiële produkten.  

3).  Analyseren en adviseren.  
Op basis van de inventarisatie- en informatiefase leggen wij een aantal alternatieven en 
berekeningen voor op basis van verschillende producten en aanbieders; daarnaast geven wij 
inzicht in de consequenties van de te nemen beslissingen.  

4).  Bemiddelen.  
Indien u wenst gaan wij het advies omzetten in bemiddeling van de gewenste produkten.  

5).  Nazorg en beheer.  
 
Wij ontvangen voor het bemiddelen van schadeverzekeringen een provisie van de verzekeraar tussen 
de 1 % en 27,5 % van de betaalde premie, dit is afhankelijk van de desbetreffende verzekering.  
 
Voor complexe- en impactvolle producten ontvangen wij geen provisie. Om u inzicht te kunnen geven 

in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren, 

volgt hieronder een indicatie van het gemiddeld aantal uren en de desbetreffende kosten die wij in 

rekening brengen. 

 



 

U kunt ook besluiten te kiezen voor dienstverlening op basis van uurdeclaratie, het uurtarief voor 
complexe en impactvolle produkten bedraagt € 100,- (excl. eventueel verschuldigde BTW).  
 
Bij een aantal hypotheekverstrekkers werken wij samen met serviceproviders om de gewenste 
hypotheekverstrekker te kunnen aanbieden. Indien de serviceprovider de aanvraag dient uit te 
brengen voor deze hypotheekverstrekker(s), bedragen de extra kosten hiervoor € 350,-. Deze kosten 
brengen wij vervolgens bij u in rekening.  
 
Indien u halverwege het adviestraject besluit niet verder te gaan met het afnemen van onze diensten, 
zijn wij genoodzaakt u de gemaakte uren te declareren. In geval van advisering zal ook 21 % BTW in 
rekening worden gebracht.  
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