
                                                                                                            

 
 

 

Uitgebreide tarievenlijst 

 
Hypotheken 

 
             Hypotheek advies en bemiddeling 
 
Type klant Online hypotheek 

Starter € 1.550 

Doorstromer € 1.750 
Ondernemer € 1.850 

Hypotheek inzake 
echtscheiding 

€ 2.250 

Vastgoed/Verhuur 
hypotheek 

€ 2.500 

 
Deze tarieven zijn inclusief een overlijdensrisico verzekering bij de hypotheek. 
Voor verhogen van uw bestaande hypotheek zullen wij een tarief op maat maken. 
 
Ook kunnen er naast de reguliere hypotheek extra diensten worden afgenomen 
tegen een vaste prijs 
 

Dienst   
Overbruggingshypotheek € 350 

Meeverhuizen huidige 
hypotheekrente 

€ 275 

Verzorgen bankgarantie € 425 

Woonlastenverzekering € 350 
Banksparen voort zetten € 350 



Sommige  geldverstrekkers werken met de tussenkomst van een serviceprovider. 
Deze partijen rekenen voor een hypotheekaanvraag dossierkosten. 
 
Geldverstrekker Vast tarief 

Munt Hypotheken € 295 

Lloyds Bank € 295 
Argenta € 295 

Allianz € 295 
Tulp Hypotheken € 295 

VISTA € 350 

Holland Woont € 295 

Jungo € 295 

LOT € 295 
Venn Hypotheken € 295 

Merius € 295 
Bunq € 295 

Woonnu € 295 

 
 

Hypotheek nazorg 
 

HypotheekVriendelijk gaat verder dan alleen het afsluiten van uw hypotheek. Juist in de 

periode ná het afsluiten van een hypotheek treden er doorgaans veel 
veranderingen op in uw persoonlijke- en/of financiële situatie.  
 
Wij willen er samen met u voor zorgen dat uw woonlasten, ook in de toekomst 
verantwoord en betaalbaar blijven. 
Wij hebben een wettelijk verplichting nazorg te verlenen voor zogenaamde 
complexe producten zoals uw hypotheek.   
HypotheekVriendelijk is geen voorstander om de nazorg aan te bieden op basis 
van abonnementen. Deze abonnementen zijn over de gehele looptijd vaak veel 
duren dan werken op een vast uurtarief. 
HypotheekVriendelijk biedt de nazorg daarom aan op basis van een uurtarief van  
€ 150 excl. BTW. U betaald dan pas voor nazorg indien wij werkelijk voor u 
werkzaamheden verrichten. 



 

Risico’s afdekken 
 
Wenst u alleen een verzekering bij ons af te sluiten dan hanteren wij 
hiervoor de volgende tarieven 

 
                     Risico advies en bemiddeling 
 

Productr Vast tarief 
Overlijdensrisico € 350 

Woonlastenverzekering € 350 

 
       
     Vermogen opbouwen advies en bemiddeling 
 
Product Vast tarief 

Spaarverzekering  € 500 
 
 
 


