
 

 

 

ONZE BELONING IN HET KORT   (T a r i e v e n   2 0 2 2 ) 

Ons kennismakingsgesprek is voor u kosteloos en vrijblijvend. 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.  
 
 

HYPOTHEEKADVIES 
 

Advieskosten nader gespecificeerd 
 
Ons adviestarief bedraagt € 135,00 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 verrassingen te staan als wij meer tijd kwijt zijn aan de besproken 
werkzaamheden. 
 

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. 
 
Productomschrijving   Advieskosten1)  Bemiddelingskosten1) Combinatietarief 1) 
 
Hypotheek  aankoop starter(s)      € 1.250,00           €     850,00      € 2.100,00 
Hypotheek aankoop doorstromer(s)     € 1.650,00           €     850,00      € 2.500,00 
Hypotheekverhoging of 2de hypotheek2)     €     650,00            €     850,00      € 1.500,00 
Hypotheek herfinanciering      € 1.650,00           €  850,00      € 2.500,00 
Toeslagen zelfstandig(en)  + €     230,00       + €      115,00   + €    345,00 
 
1)  Vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). 
2)  Genoemde tarieven zijn van toepassing indien wij de reeds lopende hypotheek tot stand hebben gebracht. 

 
 

ADVIES & BEHEER SCHADEVERZEKERINGEN 
 

Doorlopende provisie nader gespecificeerd 
 
Voor het advies, de bemiddeling en de nazorg inzake schadeverzekeringen ontvangen wij een deel van de door u betaalde premie 
van de verzekeraar. De verzekering of het contract wordt door ons aangevraagd, geadministreerd en in onze portefeuille 
opgenomen. BB Assurantie Service BV beschikt over agentschappen van een groot aantal banken en verzekeraars. Daarom zijn 
wij 100 % onafhankelijk. 
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ONZE BELONING IN HET KORT   (T a r i e v e n   2 0 2 2 ) 

Ons kennismakingsgesprek is voor u kosteloos en vrijblijvend. 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.  

 
 

 FINANCIËLE PLANNING INKOMEN & VERMOGEN 
 
Financiële planning kan productgericht zijn (het beoordelen van lopende levensverzekeringen, opgebouwde pensioenen, 

belastingvrije spaarregelingen, box III vermogen, enz.) of doelgericht (eerder willen stoppen met werken, een grote 

consumptieve uitgave doen, willen schenken, enz.). 

Advieskosten nader gespecificeerd 
 
Ons adviestarief bedraagt € 135,00 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 verrassingen te staan als wij meer tijd kwijt zijn aan de besproken 
werkzaamheden. 
 

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. BB Assurantie Service BV beschikt over agentschappen van een groot aantal banken en verzekeraars. Daarom zijn 
wij 100 % onafhankelijk. 

 
Productomschrijving   Advieskosten1)  Bemiddelingskosten1) Combinatietarief 1) 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering     €     365,00           €     275,00        €     640,00 
Betalingsbeschermer (Lasten-AOV)     €     250,00           €     150,00      €     400,00 
Lijfrente spaarfase       €     230,00           €    200,00      €     430,00 
Lijfrente uitkeringsfase       €     230,00           €    200,00      €     430,00 
 
 

BELASTINGZAKEN  (particulieren) 
 

Verrichtingentarief nader gespecificeerd 
 
Aangifte inkomstenbelasting2)         €  75,00 
Aangifte inkomstenbelasting met fiscaal partner2)      €  90,00 
Aanvragen of wijzigen voorlopige terugggaaf2)      €  30,00 
Controleren lopende toeslagen2)        €  30,00 
 
1)  Vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). 
2) Belast  met 21 % omzetbelasting (BTW). Genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 
 
 

L I E F T I N G   F I N A N C I Ë L E   D I E N S T E N   
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