
 

 

 

 

        

 

 

 

Naam:______________________________ 

 

       Adres:______________________________ 

 

       Postc.Plaats:_________________________ 

  

 

 

 

Dienstverleningsdocument 

 
Dit document 

Een dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als cliënt kunnen verrichten. Het geeft bovendien 

informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is 

wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zogeheten “complexe producten” of hypothecaire kredieten kunnen 

bieden of daarover adviseren. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de 

diensten en vormen van beloning.  

 

Onze dienstverlening 

Onze dienstverlening is onderverdeeld in drie onderdelen: 

 Oriënteren en advies  

 Bemiddelen 

 Onderhoud 

Deze onderdelen sluiten allemaal aan op elkaar maar in principe staan ze los van elkaar. U beslist zelf van welke onderdelen u 

gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te 

ondertekenen of via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Als u besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het 

belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij 

beginnen met de diensten die u hebt gekozen. 

 

Kennis maken 

Het eerste gesprek is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. 

U krijgt tijdens dit eerste gesprek algemene informatie van ons, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of 

en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.  

 

Orientatie en Advies 

Na de oriëntatie gaan wij inventariseren wat uw financiële positie is, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel 

gebeid en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand van deze gegevens stellen wij een passend advies samen. Dit kunnen wij 

uitgebreid met u bespreken en toelichten. 

 

Bemiddelen 

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt 

aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud/Nazorg  
Wij zijn u ook van dienst nadat u een product heeft afgenomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van het product vanwege 

gewijzigde omstandigheden zoals bijvoorbeeld, echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening. Gedurende het 1e jaar na de 

ingangsdatum van het afgenomen product zullen wij gratis nazorg en onderhoud verlenen. Daarna zal ons uurtarief daarvoor worden 

aangewend of kunt een service blijven behouden door een Serviceovereenkomst voor al uw verzekeringen met DVA aan te gaan.  

 

Onze beloning/uw tarieven zijn volgens AFM normeringen op twee fronten onder te verdelen:  

1.Niet complexe verzekeringen (Brand, motorrijtuigen, rechtsbijstand, reis etc.) 

A Zonder provisie met Serviceovereenkomst (excl. BTW)   

B Met provisie verwerkt in de premie die desbetreffende maatschappij aan ons doorbetaald (geen BTW) 

Complexe verzekeringen/produkten (hypotheken, leven, arbeidsongeschiktheid etc.)  

C Fixed fee of Uurtarief  € 66,95 p/u advieswerkzaamheden, € 46,35 p/u administratieve werkzaamheden (excl. BTW)  

 

Ad A. Servicevergoeding        Uw keuze 

Particulier / ZZP 

- Service Overeenkomst – particulieren - Alleenstaand  € 14,16 wel/geen (IB aangifte € 4,07)  O 

- Service Overeenkomst – particulieren - Gezin   € 28,33 wel/geen (IB aangifte € 8,14)  O 

- Service Overeenkomst – ZZP incl. particulier  € 56,65      O 

Zakelijk 

- Service Overeenkomst – MKB     € 56,65 + € 12,88 p/personeelslid   O 

- Ver. Van Eigenaren (minimaal € 7,50)   € 2,58 (per appartement/unit)   O 

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering   € 8,19      O 

 

Ad B. Provisie 

In de premie is een provisie voor de adviseur/bemiddelaar verwerkt. Deze provisie kan variëren tussen 0%-25% 

 

Ad C. Fixed Fee’s Complexe producten     Indicatie uren o.b.v. 

Product         directe acceptatie 

Hypotheek  (STARTER)       € 1.695,00     O 

Hypotheek         € 1.995,00    O 

2de Hypotheek        € 975,00     O 

Zakelijke Hypotheek full service      € 3.100,00    O           

Overlijdensrisicoverzekering      € 230,00     O 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers    € 675,00     O 

(Woon)lastenbeschermer       € 230,00     O 

Uitvaartverzekering       € 100,00     O 

Kapitaalverzekering       € 230,00     O 

Lijfrenteverzekering       € 335,00     O 

Bankspaar producten       € 230,00     O 

 

Indien aanvragen geen doorgang vinden omdat er geen (acceptatie)mogelijkheden zijn zal 50% van bovenstaande bedragen in 

rekening gebracht worden. Inzake niet hypothecaire (fixed fee) produkten zal 50% vooraf gefactureerd worden en 50% na 

polisopmaak. 

 

 
Voor akkoord: Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden, datum:_______________ 
 
 
 ------------   ----------- 
 
 
Naam: _________________  ____________________ 


