Onze tarieven voor 2022
Woningfinanciering met volledige eigen voorbereiding
Hypotheekadvies

Bemiddeling*

Totaal

Starter en in loondienst

€ 1.535,00

€ 575,00

€ 2.110,00

Overig en in loondienst

€ 1.800,00

€ 575,00

€ 2.375,00

Starter en als ondernemer

€ 1.850,00

€ 575,00

€ 2.425,00

Overig en als ondernemer

€ 2.115,00

€ 575,00

€ 2.690,00

Woningfinanciering zonder of met gedeeltelijke eigen voorbereiding
Hypotheekadvies

Bemiddeling*

Totaal

Starter en in loondienst

€ 1.750,00

€ 600,00

€ 2.350,00

Overig en in loondienst

€ 2.010,00

€ 600,00

€ 2.610,00

Starter en als ondernemer

€ 2.060,00

€ 600,00

€ 2.660,00

Overig en als ondernemer

€ 2.330,00

€ 600,00

€ 2.930,00

Eigen volledige voorbereiding houdt in dat u zelf alle benodigde gegevens digitaal aanlevert
en uw klantprofiel van tevoren invult middels de door ons aangeboden online inventarisatie
alvorens het inventarisatiegesprek (2e gesprek) gehouden wordt. Alle geüploade documenten
zal u als origineel aantonen tijdens het inventarisatiegesprek.
U 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.
Eventuele bijkomende vergoedingen van derden worden apart aan u doorberekend.
Woningfinanciering
Adviestarief geldt voor: advies over de hypothecaire leningen en de nu lopende en verpande
rekening en/of kapitaalverzekering; advies over afdekken overlijdensrisico en advies over
beschermen van de woonlasten.
*Bemiddelingstarief woningfinanciering geldt uitsluitend voor de hypothecaire lening.
Voor bemiddeling overlijdensrisicoverzekering en woonlastbeschermer wordt er € 76,- per
polis extra berekend.
Tarieven worden niet verlaagd bij geen afname.
Kosten van derden worden apart aan u doorberekend.

Losse overlijdensrisicoverzekering

Advies
€ 204,00

Bemiddeling
€ 140,00

Totaal
€ 344,00

Advies
€ 204,00

Bemiddeling
€ 140,00

Totaal
€ 344,00

(niet in woningfinanciering)

Losse woonlastbeschermer
(niet in woningfinanciering)

Aanvulling oudedagsvoorziening

Advies
€ 499,00

Bemiddeling
€ 140,00

Totaal
€ 639,00

Overige tarieven
Algemeen uurtarief

€ 145,00

Abonnement

€ 15,85 (per maand)

Alleen advies

De geldende adviestarieven zonder bemiddeling of het uurtarief.

Annuleringskosten

Na tekenen van de opdrachtbevestiging met WeberHV: de advieskosten
volgens het geldend tarievenoverzicht en € 115,- annuleringskosten,
exclusief annuleringskosten geldverstrekker/verzekeraar en eventuele
BTW.

Weber Hypotheken en Vermogen is vrijgesteld van BTW mits gericht op adviseren en
bemiddelen samen. Alle tarieven zijn daarom exclusief BTW en onder voorbehoud van
wijziging en eventuele jaarlijkse indexatie.

Dienstverleningsdocumenten
Indien u onze tarieven wenst te vergelijken met derden, dan kunt u hiervoor onze
dienstverleningsdocumenten gebruiken. Deze vindt u onderaan onze website in de bijlagen.
• Hypotheekvraag;
• Vermogen opbouwen;
• Risico`s afdekken.
Graag wijzen wij u erop dat in deze dienstverleningsdocumenten onze gemiddelde
standaardtarieven vermeld staan. Uw specifieke tarief kan hiervan afwijken.

