
 

TARIEVEN INGAAND 13-05-2013    

   VERSIE 1.4 

TARIEVEN FINANCIEEL ADVIESBUREAU DEKKER PER 13-05-2013 

 

 

Hoe leest u deze tabel?  

In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren en 
type klanten die wij van dienst mogen zijn. In de derde kolom geven wij aan van hoeveel financiële 
instellingen wij gebruikelijk de producten analyseren voordat wij u daaruit een advies geven. In de vierde 
kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn 
gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich 
voordoet. In de vijfde kolom treft u de gemiddelde vergoeding voor onze dienstverlening. Deze vergoeding 
brengen wij rechtstreeks in rekening.  
 
 

TARIEVEN ASSURANTIEKANTOOR DEKKER PER 13-05-2013 

 
Schadeverzekeringen Beloning uit de te betalen premie in de vorm van provisie.                                                      

Portefeuilleanalyse: Particulier € 150,-- excl. BTW 
    Zakelijk € 250,-- excl. BTW   
Levensverzekeringen   Fee 
 
Consumptief krediet   In de rente is een vergoeding voor ons dienstverlening opgenomen.  
 
Uurtarief 
Adviseurs € 125,-- excl. BTW* Ondersteuners € 60,-- excl. BTW*  
 

 

 

Indien van toepassing wordt het uurloon verhoogd met 21% BTW 

Product/type klant Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal 
uren 

Vergoeding 
uitsluitend via cliënt 

hypotheek alleenstaande advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 15 uren  
maximaal 20 uren  

minimaal  €  1750,--  
maximaal  €  2975,-- 

hypotheek 
samenwonende 

advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 15 uren 
maximaal 25 uren 

minimaal  €  2250,--  
maximaal €  3718,--          

hypotheek 
ondernemer 

advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 20 uren 
maximaal 40 uren 

minimaal €  2975,--  
maximaal €  5950,-- 

oudedagsvoorziening 
particulier 

advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 5 uren 
maximaal 10 uren 

minimaal €   750,--  
maximaal € 1500,-- 

oudedagsvoorziening 
ondernemer 

advisering, bemiddeling 
nazorg 
 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 8 uren 
maximaal 20 uren 

minimaal €  1250,--  
maximaal €  2975,-- 

fiscaal gefaciliteerde 
bankspaarproducten 

advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 3 uren 
maximaal 6 uren 

minimaal €   350,-- 
maximaal €   893,-- 

overige complexe financiële 
producten 

advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

minimaal 5 uren 
maximaal 25 uren 

minimaal €    750,--  
maximaal €  3750,-- 

uitvaartverzekering advisering, bemiddeling 
nazorg 

3 aanbieders 
(minimaal) 

- vast tarief € 250,-- 


