
                                                                                   
  

 

 

Nazorg Abonnement 

 

Dienstverlening Brons Zilver Goud 

Beheer vermogensopbouwproducten, 

levensverzekeringen en betalingsbeschermers 
   

Archivering van de  documenten inzake de 

vermogensopbouwproducten waaronder 

levensverzekeringen en betalingsbeschermers 

met betrekking tot uw woning  

Nee Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten 

verzekeringen 

Onderhoud vermogensopbouwproducten en 

levensverzekeringen  

   

Periodieke controle of de bestaande 

vermogensopbouwproducten  waaronder 

levensverzekeringen met betrekking tot kosten en 

rendement zich ontwikkelen conform de 

verwachting ten tijde van het advies 

Nee Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de  2 

jaar 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten 

verzekeringen 

eens in de 2 jaar  

Periodieke controle of wijzigingen in uw 

persoonlijke situatie het wenselijk maken de 

bestaande vermogensopbouwproducten 

waaronder levensverzekeringen aan te passen 

Nee Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de 2 

jaar  

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten 

verzekeringen 

eens in de 2 jaar   

Het verzorgen van het doorvoeren van door u 

gewenste wijzigingen met betrekking tot de 

bestaande vermogensopbouwproducten 

waaronder levensverzekeringen. 

Nee  Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten 

verzekeringen 

 

  



Dienstverlening Brons Zilver Goud 

Ondersteuning bij claim op een 

betalingsbeschermer 
   

Ondersteuning bij invullen schade aangifte 

betalingsbeschermer 

Nee Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

mits via ons 

kantoor afgesloten 

Overleg met verzekeringsmaatschappij en 

bewaking termijnen 

Nee  Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

mits via ons 

kantoor afgesloten 

Controle juistheid standpunten 

verzekeringsmaatschappij 

Nee  Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

mits via ons 

kantoor afgesloten 

Beheer hypotheekovereenkomst     

Archivering van de  documenten inzake de 

hypothecaire kredietovereenkomst met betrekking 

tot uw woning die via ons kantoor zijn gesloten 

Ja Ja  Ja  

Onderhoud hypotheekovereenkomst     

Informatie over relevante veranderingen van 

algemene aard op het gebied van sociale of 

fiscale wetgeving voor zover in het algemeen van 

belang voor consumenten met een hypothecair 

krediet 

Ja  Ja  Ja 

Periodieke controle of het bestaande 

hypothecaire krediet nog passend is bij uw 

actuele persoonlijke situatie 

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de 4 

jaar 

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de 2 

jaar 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten eens in 

de 2 jaar 

Advies en verzorgen aanpassing bestaand 

hypothecair krediet als gevolg van wijzigingen in 

uw actuele persoonlijke situatie 

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten  

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten  

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten  

  



Dienstverlening Brons Zilver Goud 

Periodieke controle hoe bestaand hypothecair 

krediet zich verhoudt tot actueel aanbod van 

geldverstrekkers  

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de 4 

jaar 

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

eens in de 2 

jaar 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten eens in 

de 2 jaar  

Advies over te kiezen renteperiode bij verstrijken 

renteverval periode 

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten  

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten 

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten eens in 

de 2 jaar 

Voorafgaand aan het moment waarop de 

hypotheek moet worden afgelost, bespreken wij 

op welke wijze deze aflossing het best kan 

geschieden.  

Ja,  

mits via ons 

kantoor 

afgesloten  

Ja,  

mits via ons 

kantoor  

Ja 

zowel bij ons als 

bij derden 

afgesloten  

Mogelijkheden voor aanvullende 

dienstverlening  

   

Verzorgen van aangifte en voorlopige teruggave 

IB 

Nee Ja Ja 

Verzorgen jaarruimte berekening Nee Ja Ja 

 

 

 

 

 

Maandelijkse kosten inclusief BTW  Brons Zilver  Goud 

 € 15,00 € 29,50 € 37,50 

   
  



Nazorg op urendeclaratie 

 

De kosten, van de door u gekozen dienstverlening voor nazorg, worden aan u gefactureerd 

op basis van een urendeclaratie. Voordat wij onze werkzaamheden zullen starten zullen wij 

een calculatie maken van de kosten. In 2018 bedraagt ons tarief € 135 exclusief BTW. 

 

 


