
1e hypotheek starter1,2 € 2.650

1e hypotheek doorstromer1,2 € 3.300

2e hypotheek1,2 € 2.100

1e hypotheek starter1,2 € 2.900

1e hypotheek doorstromer1,2 € 3.550

2e hypotheek1,2 € 2.350

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder advies4,8 € 300

1e hypotheek starter1,2 € 2.385

1e hypotheek doorstromer1,2 € 2.970

2e hypotheek1,2 € 1.890

1e hypotheek starter1,2 € 2.610

1e hypotheek doorstromer1,2 € 3.195

2e hypotheek1,2 € 2.115

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder advies4,8 € 270

totaal

kosteloos

15%

35%

meerdere

Kosten van diensten geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld een notaris, makelaar, taxateur of 
geldverstrekker maken geen onderdeel uit van de DFD-hypotheektarieven.

Verschuldigde procentuele tarieven3 bij tussentijdse beëindiging van 
Overeenkomst DFD hypotheekadvies

Fase5

Tot afronding 1. Kennismaking- en orientatie fase A

Bij start 1. Kennismaking- en orientatie fase B3

Bij start 2. Beeldvormende fase3
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50%

100%

Specifiek advies

DFD-medewerker NIET abonnement relatie abonnement relatie

Financieel adviseur buitendienst4 € 151 € 136

Financieel adviseur binnendienst4 € 103 € 93

8Tarieven gelden uitsluitend voor het begeleiden van 'het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid'. Wanneer aanvullend advies gewenst is 
voor de aanpassing van de bestaande hypotheek, een extra (2e) of een geheel nieuwe hypotheek wordt het hierbij behorende vaste DFD-
hypotheektarief of een adviesvergoeding op basis van het uurtarief specifiek advies in rekening gebracht.

2De 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;

5Zie DFD-overzicht werkzaamheden bij de advisering en bemiddeling van hypotheken;
6DFD-abonnementpremies zijn exclusief assurantiebelasting;
7Tarieven gelden ook voor ondernemers die voor eigen rekening over een geldige inkomensverklaring (kunnen) beschikken .

1Inclusief: hypothecaire geldlening, vermogensopbouw eigen woning, inkomensbeschermer;

Bij start 3. Analysefase3

Bij start 4. Advies en bemiddelingsfase3

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 wordt de definitieve adviesvergoeding vastgesteld op basis van het werkelijk 
totaal aantal gewerkte uren.

DFD-tarieven specifiek advies4
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