Coöperatie ’t Assurantie Huys UA
ONZE BELONING IN HET KORT (T a r i e v e n 2 0 1 8 )
Onze dienstverlening is het eerste half uur gratis. Dit stelt u en ons in staat om kennis te maken en te
achterhalen welke diensten u wilt afnemen. Daarna brengen wij kosten in rekening; Om onze diensten te
kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. U kunt hierbij denken aan salarissen, huisvesting, opleidingskosten
en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen verschilt per vorm van
dienstverlening. Bovendien maken we onderscheid tussen Advieskosten, Bemiddelingskosten en de kosten
voor Nazorg (zie ommezijde voor een uitgebreid overzicht).
Advieskosten nader gespecificeerd
Ons adviestarief bedraagt € 85 per uur, veelal vrijgesteld van BTW. Het is echter verstandig om vóór aanvang
van de werkzaamheden een begroting van het aantal benodigde uren te maken en op basis daarvan een vast
bedrag af te spreken (verrichtingentarief). U komt dan immers niet voor verassingen te staan als wij meer tijd
kwijt zijn aan de besproken werkzaamheden.
Voorbeeld
Voor het opstellen van een uitgebreid hypotheekadvies denken wij 15 uren nodig te hebben. Dat is inclusief
inventariseren, analyseren en adviseren. Door een verrichtingentarief af te spreken van € 1.650,00 (vrijgesteld
van BTW) wordt u niet geconfronteerd met hogere kosten indien wij meer tijd nodig hebben voor het opstellen
van het hypotheekadvies.
Bemiddelingskosten nader gespecificeerd
Bemiddelingskosten zijn de kosten die wij in rekening brengen voor het aanvragen/tot stand brengen van de
verzekering of het contract van uw keuze. De verzekering of het contract wordt door ons aangevraagd,
geadministreerd en in onze portefeuille opgenomen. Wij beschikken over agentschappen van een groot aantal
banken en verzekeraars. Daarom zijn wij 100 % onafhankelijk.
Voorbeeld
Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering ten behoeve van uw partner, compagnon of kinderen
betaalt u eenmalig € 135,00 aan bemiddelingskosten. Hebben wij u geadviseerd omtrent dit product,
bijvoorbeeld over de hoogte van het verzekerde bedrag of de duur van de verzekering, en heeft ons advies 2 uur
in beslag genomen? Dan betaalt u € 230,00 aan advieskosten.
Productomschrijving
Hypothecair krediet particulier
Hypothecair krediet zakelijk (zzp’er)

Advieskosten1) Bemiddelingskosten1)
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.375
€ 1.375

Combinatietarief 1)
€ 2.500,00
€ 2.750,00

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

€ 245,00

€ 245,00

€ 490,00

Betalingsbeschermer (Lasten-AOV)

€ 250,00

€ 150,00

€ 400,00

Overlijdensrisicoverzekering

€ 87,00

€ 88,00

€ 175,00

Uitvaartverzekering

€ 37,00

€ 38,00

€ 75,00

Lijfrenteverzekering spaarfase

€ 85,00

€ 85,00

€ 170,00

Lijfrenteverzekering uitkeringsfase

€ 85,00

€ 85,00

€ 170,00

Bancaire lijfrenterekening spaarfase

€ 85,00

€ 85,00

€ 170,00

Bancaire lijfrenterekening uitkeringsfase
Jaarruimteberekening

€ 85,00
€ 50,00

€ 85,00

€ 170,00

-OnzebeloningpervormvandienstverleningTarieven2018
Schadeverzekeringen
Zorgverzekeringen
Kredieten
=
Doorlopendeprovisie
Voor het advies, de bemiddeling en de nazorg inzake Schadeverzekeringen en Zorgverzekeringen ontvangen wij
een deel van de door u betaalde premie van de verzekeraar. Bij Kredieten ontvangen wij maandelijks,
rechtstreeks van de kredietverstrekker, een percentage van de openstaande schuld. U ontvangt dus geen
rekening van ons kantoor!
Hypothecair krediet (Hypotheken)
=
UurtariefofVerrichtingentariefénAbonnement

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Vermogensvorming en toekomstvoorzieningen
Financial Planning
=
UurtariefofVerrichtingentariefénAbonnement

Inkomstenbelasting en Toeslagen
=
Abonnement
Fiscaal abonnement Basis Enkel 2)
€ 5,83 per maand
Fiscaal abonnement Optimaal Enkel 2)
€ 8,68 per maand
Fiscaal abonnement Basis Dubbel 2)
€ 8,68 per maand
Fiscaal abonnement Optimaal Dubbel 2)
€ 11,56 per maand
___________________________________________________________________________________________
1) Vrijgesteld van omzetbelasting (BTW)
2) Belast met 21 % omzetbelasting (BTW). Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van fouten en (prijs)wijzigingen, druk- en zetfouten. Onze
tarieven worden jaarlijks aangepast aan de hand van de inflatiecorrectie die wordt bepaald door de CBS
Consumentenprijsindex.
___________________________________________________________________________________________
Coöperatie ’t Assurantie Huys UA
072-5116644 info@huys.nl www.huys.nl

