Service

Basis

€ 3,24

Abonnement
Hypotheek &
Leven
Brons

Schade &
Uitvaart

Goud

Belasting

€ 2,68

Standaard
Zilver

2017

€ 3,24

IB + VT

€ 13,38

Plus

€ 19,43

Aan huis

€ 3,24

RegioBank

€ 2,59
korting

€ 9,72

€ 18,74

Servicebezoeken bij u thuis
Openen betaal- en spaarrekening

Prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting en/of BTW
en worden jaarlijks gecorrigeerd a.d.h.v. het CBS
prijsindexcijfer. Prijzen zijn per maand.

Service Abonnement (minimaal verplicht)


Basis

o

€ 3,24 per maand
Administratieve bijdrage

Hypotheek & Leven


Brons

o
o
o
o
o
o
o


Zilver

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Goud

o
o

(minimaal verplicht bij hypotheken)
€ 2,68 per maand
Tijdig informeren over belangrijke wijzigingen in de voorwaarden van het aangeschafte product (gratis)
Tijdig informeren over afloop van uw rentevast periode (gratis)
Bemiddeling bij uitkering van een overlijdensrisicoverzekering en/of woonlastenverzekering (gratis)
Telefonische begeleiding bij al uw vragen omtrent uw bestaande hypotheek (gratis)
Op verzoek een gratis oriënterend gesprek voor tussentijds oversluiten of verhuizen (maximaal 1x per 3 jaar)
Doorlopend signaleren en melden van besparingsmogelijkheden op Rente en Overlijdensrisicoverzekering
Beantwoording vragen n.a.v. correspondentie aanbieders die u rechtstreeks van hen ontvangt.
€ 13,38 per maand
Gelijk aan brons inclusief:
Persoonlijke begeleiding bij al uw hypotheek- en levensverzekeringsvragen en standaard wijzigingen op kantoor
3-jaarlijkse inventarisatie van wijzigingen in uw persoonlijke situatie en verwerking hiervan in een nieuw financieel rapport
3-jaarlijkse vergelijking van uw hypotheekrente met de marktrente
3-jaarlijks opschonen van uw papieren dossier
3-jaarlijkse bespaarscan op uw levensverzekeringen
3-Jaarlijkse vergelijking van uw risicoverzekering met prijsveranderingen in de markt op basis van een vooraf besproken minimale besparingsgrens
3-jaarlijks adviesgesprek inzake uw hypotheek en daaraan gekoppelde producten
Doorrekenen en offreren van een alternatief voor uw bestaande rente en/of overlijdenrisicoverzekering indien dit blijkt uit de signalering (zie brons).
Adviseren bij wijziging leefsituatie (wisseling werkgever, ontslag e.d.)
Adviesgesprek n.a.v. de signalering/melding van besparingsmogelijkheden op Rente en Overlijdensrisicoverzekering (zie brons)
Bemiddeling tussen u en de geldverstrekker bij calamiteiten
Advies bij uw keuze van een nieuwe rentevast periode
Begeleiding klachten aanbieder
Korting tot € 500,- op het adviestarief bij werkzaamheden voor nieuwe leningen en levensverzekeringen, die bijvoorbeeld volgen uit het signaleren en doorrekenen van
bestaande producten, danwel aanvullend gewenste leningen of verzekeringen of oversluiten en verhuizen. (Zie hiervoor onze menukaart prijzen hypotheekadvies)
€ 18,74 per maand
Gelijk aan zilver inclusief:
Jaarlijks contact omtrent uw financiële zaken bij ons en uw wensen hierin.
Korting tot € 750,- op het adviestarief bij werkzaamheden voor nieuwe leningen en levensverzekeringen. (Zie hiervoor onze menukaart prijzen hypotheekadvies)

Schade & Uitvaart


Standaard (minimaal verplicht bij schadeverzekeringen)
€ 3,24 per maand
o Telefonisch antwoord op uw schade- en uitvaartverzekeringsvragen
o Standaard wijzigingen in uw lopende pakket
o Hulp bij schade afhandelen, als de polis via ons kantoor loopt



Plus
o
o
o
o
o
o

€ 19,43 per maand
Gelijk aan standaard inclusief:
Volledige inbouw van provisie op schadeverzekeringen, u krijgt dus netto premies
3-jaarlijkse bespaarscan op uw schade- en uitvaartverzekeringen
3-jaarlijks opschonen van uw papieren dossier
Hulp bij schade afhandelen, als de polis via ons kantoor loopt
Digitale opslag van foto’s en aankoopbewijzen van kostbaarheden en inboedel
Bij aan- en verkoop van auto of woning, vergelijking alternatieve verzekeraars

Belasting


Inkomstenbelasting
€ 9,72 per maand
o Jaarlijks verzorgen aangifte inkomstenbelasting
o Jaarlijkse controle voorlopige teruggave aan de hand van de door ons verzorgde aangifte inkomsten belasting

Afwijkende zaken:
 Bij een aan- en/of verkoopsituatie in een jaar enkel indien de financiering via ons kantoor is verzorgd.
 Bij verbreken relatie (bijvoorbeeld echtscheiding) of andere bijzondere situaties rekenen wij een aanvullend uurtarief van € 150,- per uur indien de aangifte meer
dan een uur in beslag neemt.

Aan huis


Servicebezoeken aan huis
o Geldt voor alle service abonnementsvormen
o 3-jaarlijks bezoek bij u thuis

€ 3,24 per maand

RegioBank


Openen betaal- en spaarrekening

€ 2,59 korting per maand op uw abonnementskosten

