DFD-tariefkaart abonnement en hypotheekadvies
vast tarief
Bezoeken en tarieven DFD-abonnement
adviesbezoeken

Tarief per maand*

DFD-abonnement

onbeperkt

€ 25,00

DFD-abonnement NKM Thuiswonend

onbeperkt

€ 12,50

in Nederland

€ 12,50

DFD-abonnement buitenland
* Tarieven zijn exclusief assurantiebelasting

vast tarief
Hypotheken1

NIET abonnement
relatie

WEL abonnement
relatie

Beeldvorming, advies en bemiddeling bij aankoop eigen woning 2

€ 3.275,00

€ 2.947,50

Beeldvorming, advies en bemiddeling bij oversluiten eigen woning 2

€ 3.275,00

€ 2.947,50

Beeldvorming en advies bij verbouwen of verhuizen 4

€ 1.331,00

€ 1.197,90

€ 2.445,00

€ 2.200,50

Beeldvorming, advies en bemiddeling 2de hypotheek (nieuwe klant DFD) 2

€ 3.275,00

€ 2.947,50

Beeldvorming en advies hypotheek, inclusief offerteaanvraag 3

€ 2.225,00

€ 2.002,50

Beeldvorming en advies oversluiten hypotheek, inclusief offerteaanvraag 3

€ 2.225,00

€ 2.002,50

Alleen beeldvorming en advies hypotheek

€ 1.331,00

€ 1.197,90

Beeldvorming, advies en bemiddeling 2de hypotheek (bestaande klant DFD)

2

vast tarief
Aanpassing hypotheek na echtscheiding / Beëindigen partnerschap

NIET abonnement
relatie

WEL abonnement
relatie

Uitkopen2

€ 2.445,00

€ 2.200,50

Overnemen hypotheekschuld 2

€ 2.445,00

€ 2.200,50

Verkopen4

€ 1.331,00

€ 1.197,90

Wijzigen tenaamstelling/bijschrijven partner 4

€ 1.331,00

€ 1.197,90

Specifieke situaties
Het kan voorkomen dat uw situatie of vraag heel specifiek is. In dat geval werken wij niet met de
vaste adviesvergoeding, maar maken we vooraf een afzonderlijke ureninschatting met een indicatie
van de totale adviesvergoeding. In een opdrachtbevestiging maken wij dit voor u inzichtelijk. Na het
voltooien van het gehele advies- en bemiddelingstraject kan de definitieve adviesvergoeding worden
vastgesteld op basis van het werkelijk totaal aantal gewerkte uren.
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vergoeding per uur
specialistisch advies door

zonder
abonnement

DFD abonnement

standaard
abonnement

Financieel adviseur4

€ 151,00

€ 121,00

€ 151,00

Binnendienst medewerker4

€ 103,00

€ 103,00

€ 103,00

1Inclusief:

hypothecaire geldlening, vermogensopbouw eigen woning, inkomensbeschermer.
tarieven zijn vrijgesteld van btw. De bedragen kunnen in de lening worden meegefinancierd en worden bij het passeren
van de hypothecaire geldlening in rekening gebracht.
3De tarieven zijn vrijgesteld van btw. De bedragen worden rechtstreeks gefactureerd.
4De tarieven zijn inclusief btw. De bedragen worden rechtstreeks gefactureerd.
5Dit geldt niet voor klanten die in de periode 1 juli 2011 - 31 december 2012 hebben gekozen voor een abonnement
“standaard”.
2De
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