TARIEVENLIJST DE ADVIESWINKEL 2018
ADVIES EN BEMIDDELING
V AST TARIEF
Bedrag
Hypotheekadvies en -bemiddeling:
Voor starters
Voor doorstromer
Voor zelfstandigen
Onderhandse wijzigingen/ omzetting
Rentemiddeling
Hoofdelijk ontslag
Aankoopmakelaar Huizonline
Verkoopmakelaar Huizonline
Advies overlijdensrisico- en
uitvaartverzekeringen:
Uitvaartverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Advies en bemiddeling inkomensverzekering
Advies en bemiddeling
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bemiddeling notaris, advocaat of taxateur
Onderhoud 2e pijler pensioen
Beheer Arbeidsongeschiktheidsverzekering

€
€
€
€
€
€
€
€

Toevoeging

1.500,00
2.000,00
2.500,00
500,00
250,00
750,00 Vanaf
695,00
1.195,00

€
€
€
€

200,00
300,00
300,00
600,00

Per polis
Per polis
Per polis
Per polis

Gratis*
€ 100,00 Per werknemer, per jaar excl. BTW
€
75,00 Per jaar

* In combinatie met 1 van de bovengenoemde diensten

Uurtarief

Advies 2e pijler pensioen
Advies financiële planning
Echtscheidingsadvies
Advies pensioenplanning
Advies vermogensopbouw- en lijfrenteproducten
Advies AOV voor particulieren, D.G.A. of
zelfstandigen
Advies Hypotheek (herziening/aanpassing)
Algemeen Financieel advies/Budgetplanning





Bedrag
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€
€
€

Toevoeging
Per uur excl. BTW
Per uur excl. BTW
Per uur excl. BTW
Per uur excl. BTW
Per uur

100,00 Per uur
100,00 Per uur
100,00 Per uur excl. BTW

N.B. De bedragen zijn een richttarief. Er kan door de adviseur van worden afgeweken. Dit gebeurt in
overleg met u!
De advieskosten kunnen in sommige gevallen, renteloos in termijnen (maximaal 24 maanden) voldaan
worden in overleg met de adviseur!
Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld!

Tarievenlijst DE ADVIESWINKEL 2018

SERVICES
B OEKHOUDING
Wij verzorgen uw boekhouding op uurloonbasis. De werkzaamheden die wij voor u verrichten
worden in goed overleg afgesproken. Dit betreffen werkzaamheden als: BTW-aangifte(s),
boekhouding en jaarstukken. Het uurtarief varieert van € 75,- tot € 100,- per uur excl. BTW. Het
uurtarief is afhankelijk van de gemaakte afspraken.
I NKOMSTENBELASTING - AANGIFTE
Wij verzorgen de inkomstenbelasting-aangifte (verder te noemen IB-aangifte) voor particulieren
inclusief alle toeslagen voor een vast tarief. De tarieven gelden voor 1 aangifte-eenheid
(partners). Hieronder staan de tarieven weergegeven:
Klanten
Met 5 of meer schadeverzekeringsproducten
Extra aangifte per inwonend kind
Met minder dan 5 schadeverzekeringsproducten,
zonder behoefte aan meer producten blijft:
Met minder dan 5 schadeverzekeringsproducten, maar
elders dergelijke producten
Zonder schadeverzekeringsproducten
Aangifte erfbelasting
vanaf




Prijs
€
65,00
€
32,50
€
65,00

Toevoeging
Per gezin, per jaar
Per jaar
Per gezin, per jaar

In overleg

Per gezin, per jaar

€
€

Per gezin, per jaar
Excl. btw, per aangifte

130,00
250,00

N.B. De bedragen zijn een richttarief. Er kan door de adviseur van worden afgeweken. Dit gebeurt in
overleg met u!
Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld!

