
Tarieven Boekhorst Advies 
 
Geldig vanaf 01-10-2021  
Genoemde tarieven zijn zonder abonnement 
 
service abonnement : € 12 p.m. excl incassokosten duur minimaal 1 jaar, daarna per maand opzegbaar. 
Oriëntatie 
1 Kennismaking, korte financiële inventarisatie + eerste indicatieve berekening      kosten zijn voor onze rekening 
2 Berekening mee naar huis nemen (kosten retour bij afsluiten hypotheek bij Boekhorst Advies.)   € 500,-  
Inventarisatie, analyse en advies 
 
 
3 Specifieke werkzaamheden zoals bemiddeling bij echtscheiding       € 3.500,-  
 
Separate adviestrajecten (als zelfstandige opdracht): 
4 Jaarruimte- en reserveringsruimte berekening        € 225,- p.p. 
5 Hypothecaire lening incl. offerte(s), administratieve verwerking/statusbewaking; controle polis(sen) en controle 
   hypotheekakte en eventuele afrekening        € 3.400,-  
 
Indien van toepassing; toeslagen op bovenstaande bemiddelingskosten: 
6 Overlijdensrisicoverzekeringen         € 400,- p.p.(2 op 1 polis € 300,- p.p.)  
7 Bankgarantie (kosten die gerekend worden door de garantsteller staan hier los van)    € 150,-  
8 Starterslening          € 900,-  
9 Inkomens beschermingsproducten (AO/WW) (particulieren)       € 400,- p.p. 
10 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) (zelfstandigen)       € 2.000,-  
11 hypotheek via Serviceprovider (dossiervergoeding) indien van toepassing wordt dit op voorhand kenbaar gemaakt  € 900,-  
12 avondafspraak (aanvang vanaf 17:00 uur) per afspraak(te verrekenen op bemiddelingskosten)   € 350,-   
 
Separate adviestrajecten (als zelfstandige opdracht): 
13 Bemiddeling aankoop woning         € 3.500,- excl btw 
14 Tweede hypotheek         € 2.500,-  
15 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid        € 2.500,- 
16 Overbruggingskrediet          € 1.000,-  
Afhandeling 
17 Opzeggen en verzorgen doorstorten opgebouwde waarde van (lijfrente)verzekering/rekening    € 500,- 
18 Aanwezig zijn bij notaris         € 150,- 
19 Afzeggen/annuleren opdracht: voor aanvraag offerte / na tekenen offerte      € 750,- / 1.500,- excl. btw 
20 second opinion hypotheekadvies / risico / vermogensopbouw etc.     € 1.250,-excl. btw 
 
 
Let op! Indien de bemiddeling van het product daadwerkelijk tot stand komt zijn de tarieven vrijgesteld van Btw-heffing. Indien de hypotheek niet tot stand komt via onze bemiddeling regelt de fiscale wet- en regelgeving, dat wij 
21% BTW in rekening dienen te brengen. 
 
Ons uurtarief bedraagt  (€ 150,- per uur) excl. Btw 

 


