
Tarieven Fin Advies
1 januari 2018

HYPOTHEEK nieuw Starter Zelfstandig Doorstromer

Orientatiegesprek -€             -€                -€                 

Advies incl. persoonlijk rapport 1.000,00€   1.500,00€      1.500,00€       

Begeleiden/Uitvoeren 1.500,00€   1.500,00€      1.500,00€       

Levensverzekering (ORV) icm hypotheek -€             -€                -€                 

Totaal 2.500,00€   3.000,00€     3.000,00€       

BELASTINGEN* Richtprijs BTW Totaal

Aangifte Inkomstenbelasting i.c.m. hypotheek -€             -€                -€                 

Aangifte Inkomstenbelasting IB-ondernemer op aanvraag

Aangifte Inkomstenbelasting 1 persoon 50,00€        10,50€           60,50€             

Toeslag Box 2 of 3, per Box 25,00€        5,25€              30,25€             

Toeslag lijfrente incl. jaar- en/of reserveringsruimte 50,00€        10,50€           60,50€             

Toeslag huisbezoek 75,00€        15,75€           90,75€             

Toeslag fiscale partner 25,00€        5,25€              30,25€             

Bijv.: Aangifte excl. Box2/3, incl. partner en huisbezoek 150,00€      31,50€           181,50€           

Wijzigen Voorlopige Aanslag ivm maandelijkse teruggave, p.p. 30,00€        6,30€              36,30€             

OVERIG

Richtprijs

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid 2.500,00€   obv 125,00€           p/u

Oversluiten bij eigen bank naar nwe rente 500,00€      obv 125,00€           p/u

Oversluiten naar andere bank 2.500,00€   obv 125,00€           p/u

Onderhandse verhoging 1.500,00€   obv 125,00€           p/u

Tweede hypotheek 1.500,00€   obv 125,00€           p/u

Overbruggingslening 500,00€      

Afsluiten levensverzekering (ORV) 175,00€      

Openen (lijfrente-) rekening 125,00€     

Overige werkzaamheden 125,00€      p/u

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden, het Dienstverleningsdocument en

de Overeenkomst Dienstverlening. Daarin staat o.a.:

Onze prijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal advies- en bemiddelingsuren voor de

werkzaamheden die wij voor u gaan doen.  

Mochten in uw geval deze uren afwijken (een tekort of een overschot aan uren) dan zullen wij 

dit tijdig bij u melden en met u overleggen.

BELASTINGEN*

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van de

aangifte InkomstenBelasting / Premies VolksVerzekeringen.

Fin Advies is géén belastingconsulent doch is u uitsluitend behulpzaam bij het verzorgen 

en indienen van uw aangifte.

Ondanks dat deze werkzaamheden met de grootste zorg zijn uitgevoerd aanvaardt

Fin Advies geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. de juistheid en tijdigheid ervan, of

anderszins.

Door betaling van onze factuur gaat u akkoord met bovengenoemde condities.


