
 

                                                                                                            
Adviesgebied Hypotheekvraag 
 
Bij van Kaam assurantiën vinden we dat een professioneel financieel advies belangrijk. De keuze van de juiste 
financieel adviseur is dan ook een belangrijke beslissing. Juist vanwege deze overtuiging hebben wij een service 
die waarde toevoegt voor u als klant. Wij bieden rust in financiële zaken. 
 
Onze dienstverlening is niet gratis. Hypotheken en daaraan gekoppelde levensverzekeringen zijn provisievrij, 
wij ontvangen dus geen vergoeding van de financiële instelling. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij 
bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten huisvesting, opleidingen en vergunningen. De tarieven die 
wij voor onze dienstverlening rekenen worden in dit document vermeld. 
 
Als uw financieel adviseur willen we bouwen aan vermogen en zekerheid. Met deze service willen wij uw 
financiële pakket op orde houden en u zoveel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe zaken. 
 
Wat kunt van ons verwachten: 
 
Algemeen 

• Evaluatiegesprekken, telefonische en email ondersteuning. 
• Gesprekken buiten de evaluatiegesprekken om, administratieve verwerking. 
• Ordenen van uw polismap en toegang tot onze Digitale Polis Map. 

 
Advies 

• Kennismakingsgesprek. 
• Uitleg over hypotheekvormen, de (fiscale) wetgeving en de spelregels van de financiële instellingen. 
• Opstellen van een persoonlijk risicoprofiel en inventarisatie van uw persoonlijke wensen. 
• Het maken van diverse berekeningen. 
• Marktvergelijkend onderzoek tussen een door ons geselecteerde groep van aanbieders. 
• Op basis van uw persoonlijke risico-inventarisatie en uw wensen brengen wij een offerte uit. 
 

Aanvraag 
• Begeleiden van het aanvraagproces, waaronder aanvragen hypotheek, gekoppelde producten, taxatie, 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 

Beheer en onderhoud 
• Adviseren bij het aflopen van de rentevast periode, controleren of de doelen gehaald worden. 
• Maximale hypotheek berekening bij oriëntatie verbouwing of aankoop nieuwe woning. 

 
Tarieven Hypotheken 
 
Vaste vergoeding voor advies en aanvraag                                                                         €  2.750,00 

Vaste vergoeding voor advies en aanvraag extra hypotheek                                             €  1.750,00 

Vaste vergoeding voor aanpassing lopende hypotheek                                                       €  1.750,00 

Vaste vergoeding voor scheiding / einde relatie                                                                  €  2.750,00 

Vaste vergoeding voor herbeoordeling elders lopende hypotheek                                     €     500,00 

Vaste vergoeding voor tussentijdse extra aflossing                                                              €     250,00 

Vaste vergoeding voor rentemiddeling / opnieuw vastzetten van de rente                       €     250,00 

Maandelijkse vergoeding voor algemeen, beheer en onderhoud                                         €         5,00 
 
Tarieven overlijdensrisicoverzekering en overige levenproducten: 
 
Maandelijkse vergoeding voor algemeen, aanvraag, beheer, onderhoud en uitkering    €         5,00 
 
Bij het niet tot stand komen van de hypotheek of het niet betalen van bovengenoemde doorlopende vergoeding 
zullen wij onze (advies) uren in rekening brengen op basis van ons uurtarief van € 125,00.  
Als een geldverstrekker alleen via een service provider werkt, berekenen wij die kosten door van  € 325,00.  
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