
 
Tarievenkaart Advidens en Kredietshop 2023 
In de tarievenkaart ziet u de tarieven voor onze financiële dienstverlening voor particulieren. De tarieven zijn gebaseerd op netto 

tarieven (zonder afsluitprovisie) van verzekeraars en banken.  
 

   
   

 Betaling 
 Betaling    Betaling 
       per uur  Eenmalig    Per maand 

Hypotheek         (fixed fee) 
Hypotheek adviseren, afsluiten, bemiddelen en begeleiden                   € 2.895,- 
Omzetting hypotheek adviseren, afsluiten, bemiddelen en begeleiden                € 2.750,- 
Verhuurhypotheek voor woning in Box3 of bedrijfspand     € 3.500,- 

Hypotheek adviseren, afsluiten en begeleiden op urendeclaratie                 €   157,50 
 - Vervolghypotheek of oversluiting (toeslag)       €    630,- 

- BKR achterstandscodering (toeslag)                                                 €    630,- 
 - Ondernemer (IB of BV) (toeslag)                                                     €    630,- 

 - Overbruggingshypotheek (toeslag)                                                   €    220,- 
Begeleiden en aanvragen taxatie woning                                                               €    220,- 
Begeleiden voorbehoud financiering                                                                  €    220,- 
Begeleiden en aanvragen bankgarantie                                                              €    155,- 

Offertekosten serviceprovider                                                                  €    360,- 
Kosten aanvragen SVn Starterslening – verduurzamingslening - warmtefonds        €    630,- 
Topafslag         €    630,- 

Rentemiddeling         €    630,- 
 
 
Verzekeringen 

Overlijdensrisicopolis verpand aan hypotheek     €    420,- 
Overlijdensrisicopolis onverpand       €    315,- 

Maandlastenbeschermer hypotheek    icm hypotheekadvies  €    240,- 

Maandlastenbeschermer hypotheek       €    420,- 

Maandlastenbeschermer krediet       €    210,- 
Arbeidsongeschiktheidspolis inkomensverzekering     €    890,- 

Lijfrente opbouw         €    630,- 

Spaar en/of nabestaandenpolis       €    630,- 
Afkoop polis         €    630,-  

Direct ingaande of uitgestelde lijfrente      €    630,- 

Uitvaartpolis nieuw of verhogen        €      69,50 

          + €   10 per jaar  
Hypotheek aanvragen, muteren polissen, nazorg, overige werkzaamheden     

- Adviseur       €   157,50 
- Binnendienst        €   104,00  
  
Schadeverzekeringen en Consumptief krediet 

Schadeverzekeringen, verzekeraars geven een doorlopende provisie. 
Leningen, Kredietverstrekkers geven een doorlopende provisie. 
 
Financiële planning particulier huishouding *     € 1.575,- 

 
Dienstenpakketten** 
(Een dienstenpakket geeft u recht op korting op de tarieven van de fixed fees, zie apart overzicht)    

Zorgenvrij Dienstenpakket *         €    24,95 
Hypotheek Zeker Dienstenpakket *        €    16,50 
Ondernemerspakket voor lijfrenteopbouw jaarlijkse update (exclusief BTW)   €    14,00  
Ondernemerspakket Inkomens AOV jaarlijkse update (exclusief BTW)    €    14,00 
Ondernemerspakket Naverrekening (jaarlijks) AVB of Bedrijfschade (exclusief BTW)   €    14,00 
 
Aangifte Inkomstenbelasting (inkomen/eigen woning) en /of voorlopige teruggave *   €    10,44 
Aangifte Inkomstenbelasting (inkomen/eigen woning) en voorlopige teruggave */***  €  134,50 
 
 
*   De met * aangemerkte diensten zijn gedeeltelijk onderhevig aan BTW en zijn vermeld inclusief BTW. 
**  Een dienstenpakket geeft u recht op korting op de tarieven van de fixed fees (zie apart overzicht).  

*** Alleen mogelijk voor eenmalige aangifte. Niet mogelijk indien ieder jaar de aangifte wordt verzorgd.  
 
 
Alle tarieven zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie. 


