
 

De tarieven voor 2019 van Weber Hypotheken en Vermogen in een overzicht: 
 
Tarieven woningfinanciering¹ met eigen voorbereiding 
Adviestype  Totaal  Advieskosten Afsluitkosten 
Starter loondienst € 2.040,- € 1.480,- € 560,- 
Starter ondernemer² € 2.345,- € 1.785,- € 560,- 
Hypotheekadvies € 2.295,- € 1.735,- € 560,- 
Hypotheekadvies € 2.600,- € 2.040,- € 560,- 
ondernemer²   
 
Tarieven woningfinanciering¹ zonder eigen voorbereiding 
Adviestype  Totaal  Advieskosten Afsluitkosten 
Starter loondienst € 2.270,- € 1.685,- € 585,- 
Starter ondernemer² € 2.575,- € 1.990,- € 585,- 
Hypotheekadvies € 2.525,- € 1.940,- € 585,- 
Hypotheekadvies € 2.830,- € 2.245,- € 585,- 
ondernemer²   
 
Algemeen 
Uurtarief  € 137,-  Abonnement €   15,- per maand 
Annuleringskosten € 102,- (exclusief annuleringskosten geldverstrekker) 
 
Overige tarieven, zonder hypotheekadvies/-aanvraag: 
Risico (los)  Overlijdensrisico Woonlastenbeschermer 
Advieskosten  € 193,-   € 193,- 
Afsluitkosten  € 127,-   € 127,- 
Combinatie  € 320,-   € 320,- 
 
Vermogen Aanvulling oudedagsvoorzieningen 
Advieskosten €    969,- 
Afsluitkosten €    306,- 
Combinatie € 1.275,- 
 

Dienstverleningsdocumenten 
Om u verder te helpen om de tarieven van WeberHV makkelijker te vergelijken met de tarieven van 
derden, staan op weberhv.nl de volgende dienstverleningsdocumenten voor u klaar: 

• Hypotheekvraag; 

• Vermogen opbouwen; 

• Risico`s afdekken. 
Graag wijs ik u er op dat in de dienstverleningsdocumenten beschreven staat wat WeberHV normaal 
gesproken doet en wat het gemiddelde tarief is. De informatie is niet specifiek afgestemd op uw 
persoonlijke situatie.  
Afhankelijk van de diensten die u kiest, kunnen de kosten die berekend worden verschillen. 
 
Alle tarieven zijn exclusief BTW mits gericht op bemiddelen en onder voorbehoud van wijziging en eventuele jaarlijkse 
indexatie. 
 
¹Woningfinanciering is inclusief overlijdensrisico en woonlastenbeschermer.  

Tarieven worden niet verlaagd bij geen afname. 

 
²U bent ondernemer wanneer een deel van uw inkomen uit een eigen onderneming komt. Het te geven advies 
wordt mede gebaseerd op gegevens uit uw onderneming. Voor het adviestraject is meer tijd nodig. Dat is 
voornamelijk de reden dat u als ondernemer een hoger adviestarief heeft. 

http://www.weberhv.nl/

