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Tarievenoverzicht 

 
Oriëntatie gesprekken 
Deze gesprekken zijn altijd kosteloos en wij nemen deze kosten voor onze rekening 
 

Hypotheken Alleen advies * Alleen bemiddelen **** Advies & bemiddelen **** 

1e hypotheek (starters) € 1.695,00 € 995,00 € 2.590,00 

1e hypotheek (doorstromers / 2e 
hypotheek / oversluiten) 

€ 1.795,00 € 1095,00 € 2.790,00 

Bestaande relatie met 
nazorgabonnement 

looptijd abonnement < 7 jaar  € 2.250,00 

looptijd abonnement ≥ 7 jaar  € 1.950,00 

Omzetten / Aanpassen 
bestaande hypotheek 

€ 1095,00 € 1095,00 € 2.100,00 

Toeslag starterslening n.v.t. € 350,00 € 350,00 

Toeslag ondernemer € 395,00 € 395,00 € 395,00 

Toeslag extra advies € 150,00 n.v.t. € 150,00 

Kosten service provider n.v.t. € 385,00 € 385,00 

    

Inkomen  Alleen advies *  Alleen bemiddelen ** Advies & bemiddelen *** 

AOV zelfstandigen € 545,00 € 645,00    € 795,00  # 

AO/WW verzekering € 275,00 € 375,00 € 375,00 

Kosten service provider n.v.t. € 150,00 € 150,00 

#  mochten wij uw zakelijke verzekeringen overnemen dan betaald u € 700,- 

 

Vermogen -risico Alleen advies *  Alleen bemiddelen ** Advies & bemiddelen ** 

Overlijdensrisico € 295,00 € 195,00 € 395,00 

Kapitaalverzekering / lijfrente € 295,00 € 195,00 € 395,00 

Kosten service provider n.v.t. € 150,00 € 150,00 

    

Krediet  Alleen advies * Alleen bemiddelen ** Advies & bemiddelen ** 

Betalingsbeschermer(s) krediet € 395,00 € 450,00 € 500,00 

    

* Bij alleen advies is de prijs exclusief 21% BTW. 
** Voor het beheer van een verzekering betaalt u € 2,50 p/m per polis. 
*** Naast het bemiddelen van de AOV betaalt u een maandelijks service-abonnement van € 17,50  
**** Naast het bemiddelen van de hypotheek betaalt u altijd € 3,50 p/m beheerskosten voor de hypotheek incl. bijbehorende 
verzekeringen. 

 
 

Nazorg hypotheken Service-abonnement p/m  

Nazorg hypotheken (optioneel) € 16,00 incl. gekoppelde ORV en AO/WW verzekering 

Nazorg hypotheken (optioneel) € 14,00 i.c.m. schadeverzekeringspakket (u ontvangt dus €2,00 korting) 

Beheerskosten hypotheek incl. 
bijbehorende verzekeringen 

€ 3,50 Verplicht bij Advisie Groep 
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Overige diensten                    
 

 
Uurtarief 

(Echt)scheiding € 97,50 excl. 21% BTW 

Algemeen financieel advies € 97,50 excl. 21% BTW 

 
 
Als een bemiddeling niet doorgaat nadat u een offerte/aanvraag heeft ondertekend ? 
Advieskosten betaalt u altijd. Daarnaast betaalt u een percentage van de bemiddelingskosten, zie onderstaande tabel 
 

 offerte aangevraagd offerte getekend finaal akkoord 

Hypotheek 10% 40% 80% 

Inkomen 10% 30% 80% 

Vermogen 10% 20% 80% 

Krediet 10% 20% 80% 

 

 
Beloningsvormen 
Op financiële complexe producten ontvangen wij geen provisie en betaald u ons middels een factuur die u van ons ontvangt. Bij 
schadeverzekeringen mogen wij ook op basis van een factuur werken en/of een beloning in de vorm van provisie ontvangen. Provisie 
is doorgaans een percentage van 20% van de premie die u betaald. Binnen ons kantoor bekijken we samen met u welke 
beloningsvorm het meest passend is in uw persoonlijke situatie. 
 
 
Hoe werkt Advisie Groep bij schadeverzekeringen 
Advisie Groep biedt diverse mogelijkheden aan. Zoals provisieloos werken of verzekeringen met provisie, maar een combinatie wordt 
ook regelmatig gedaan. (Deels) provisieloos werken betekent dat de premies van uw schadeverzekeringen standaard naar beneden 
gaan. Dat levert vaak een besparing voor u op! Van een gedeelte van het geld dat u hiermee bespaart, huurt u ons in als onafhankelijk 
financieel adviseur. Voor een vast maandbedrag krijgt u een objectief advies dat afgestemd is op uw specifieke situatie. 
Voor het vaste maandbedrag (evt in combinatie met provisie) leveren wij de volgende diensten: 
• Onafhankelijk verzekeringsadvies 
• Beheer en onderhoud van uw verzekeringen 
• Eventuele wijzigingen aan uw verzekeringen 
• Afwikkeling en bemiddeling bij schade of andere voorvallen 
 
 
Overzicht tarieven (per maand)  

Verzekeringen  Service-abonnement 

1 - 3 verzekeringen € 12,00 

4 - 7 verzekeringen € 22,00 

8- 10 verzekeringen € 29,50 

11 of meer verzekeringen € 32,00 

Toeslag ZZP-er €   3,00 

AOV zelfstandigen € 17,50 

Zakelijk pakket maatwerk 

 
N.B. voor zakelijke verzekeringen (m.u.v. ZZP) hanteren wij een aangepast tarief omdat dit maatwerk is. Wij zullen ook altijd zelf 
bekijken of we voor u wel of geen provisie hanteren. De combinatie van provisie met een abonnement wordt ook regelmatig gebruikt. 
 
De tarieven worden op 1 januari van elk jaar opnieuw vast gesteld en lopende overeenkomsten worden met de CBS index verhoogd. 


