
 

Adviesvergoeding Hypotheken 
Een hypotheek is een complex product. Daar moet je goed over nadenken en daarover moet 
je goed geadviseerd worden. Een gedegen adviestraject neemt 20 tot 30 uur in beslag en 
bestaat uit 5 stappen: Inventariseren, analyseren, adviseren, bemiddelen en monitoren. We 
brengen inkomensscenario’s in kaart als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en 
overlijden. Wij vinden dat in elk scenario de woonlasten moeten kunnen worden betaald. 
Een woning is je thuis en moet geen blok aan je been worden. Door middel van ons 
adviesrapport weet je altijd waar je aan toe bent.  
 
Niet iedereen heeft dezelfde adviesbehoefte en niet elke situatie is even complex. Daarom 
hanteren we verschillende adviesvergoedingen:  
 
 

Starters: € 2.150 
Je koopt voor het eerst een woning. Als gevolg van nieuwe hypotheekregels moet je de 
volledige hypotheek annuïtair of lineair aflossen. Wij zoeken de geldverstrekker die het 
beste bij je past en adviseren over de juiste rentevaste periode. We nemen het volledige 
traject van aanvraag hypotheekofferte tot en met passeren bij de notaris uit handen.  
 

 

 

Doorstromers: € 2.650 
Je koopt een andere woning en hebt al eerder een hypotheek afgesloten. In dit geval 
krijgen we te maken met een uitgebreid inventarisatietraject. Het hypotheekverleden is 
van belang en je kunt te maken krijgen met verschillende fiscale regimes en spelregels. 
Allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden in het advies over de nieuwe 
hypotheek. Wij hebben de kennis om je optimaal te adviseren en te begeleiden. 

 

 
 

IB-ondernemers: € 2.750 (eenmanszaak, vof, maatschap) 
BV, holding: € 2.950 
Als ondernemer is het vaak een hele onderneming om een hypotheek te krijgen. De 
jaarcijfers en aangiftes IB moeten worden aangeleverd en gecontroleerd. In de meeste 
gevallen moet er een uitgebreide motivatie worden geschreven waarom de gewenste 
hypotheek verantwoord is. Kortom, advies aan ondernemers vergt veel tijd en kennis. Wij 
hebben ruime ervaring op dit gebied en weten welke geldverstrekkers in welke situaties 
geschikt zijn.  

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Tarieven Hypotheken Starter 
 

Doorstromer Ondernemer 

Tarief € 2.150 
 

€ 2.650 
 

€ 2.750 
€ 2.950 

Dienstverlening     
Inventarisatie, advies en bemiddeling ✓ ✓ ✓ 
Contacten notaris ✓ ✓ ✓ 
Contacten taxateur ✓ ✓ ✓ 
Contacten verzekeraar ✓ ✓ ✓ 
Analyse inkomensrisico’s ✓ ✓ ✓ 
Analyse nabestaandenrisico ✓ ✓ ✓ 
Analyse betaalbaarheid bij pensioen ✓ ✓ ✓ 
Overlijdensrisicoverzekering netto ✓ ✓ ✓ 
Inkomensverzekeringen netto ✓ ✓ x 
Vermogensopbouwproducten netto ✓ ✓ ✓ 
Uitgebreid adviesrapport ✓ ✓ ✓ 
Standaard nazorg ✓ ✓ ✓ 
Exta gratis diensten    
Hulp bij aanvraag voorlopige teruggave  ✓ ✓ ✓ 

Rentemonitor ✓ ✓ ✓ 

Advies bij renteherziening ✓ ✓ ✓ 

Advies bij wetswijzigingen ✓ ✓ ✓ 

Diensten op basis van uurtarief € 135    

2-jaarlijkse financiële onderhoudsbeurt ✓ ✓ ✓ 

2e hypotheek  ✓ ✓ ✓ 

Advies en begeleiding bij aflossen ✓ ✓ ✓ 

Omzetting hypotheekrente of -vorm ✓ ✓ ✓ 

Overige wijzigingen ✓ ✓ ✓ 

 

 
BTW 
Alle genoemde tarieven zijn vrij van BTW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


