
  

 

 

Tarievenlijst 2021 
 

Poolen Assurantien & Hypotheken biedt u scherpe tarieven voor advies en 

bemiddeling. Het tarief is afhankelijk van de door u gekozen dienst en uw 

persoonlijke situatie en wensen.  

 

 

 

 

 

Poolen Assurantien & Hypotheken 
 

 
info@poolenassurantien.nl 

www.poolenassurantien.nl 

Kantoor 0180-316364  

Mobiel 06-44882279 

Ambachtweg 12 

2841 LZ  MOORDRECHT 

 

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf weet wat de kosten zijn en welke 

werkzaamheden wij hiervoor verrichten. De kosten voor het eerste gesprek zijn 

daarom voor onze rekening. Daarin maken we duidelijke afspraken over het 

uiteindelijke tarief. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 



    

 

 

 

 

 
Tarievenlijst  per 01-06-2021 
 
 

 

 

 

 

 

Aankoop 

Kennismaking, oriënterend gesprek         Gratis 

Hypotheek advies en bemiddeling aankoop woning particulier      € 2.395,00 

Hypotheek advies en bemiddeling aankoop woning zelfstandig ondernemer    € 2.895,00 

 

Oversluiten 

Kennismaking, oriënterend gesprek         Gratis 

Hypotheek advies en bemiddeling, oversluiten hypotheek, particulier     € 2.395,00 

Hypotheek advies en bemiddeling, oversluiten hypotheek, ondernemer     € 2.895,00 

 

Verhoging 

Kennismaking, oriënterend gesprek         Gratis 

Hypotheek advies en bemiddeling, verhoging, bestaande klant, particulier    € 1.395,00 

Hypotheek advies en bemiddeling, verhoging, bestaande klant, ondernemer    € 1.595,00 

Hypotheek advies en bemiddeling, verhoging, nieuwe klant, particulier     € 2.395,00 

Hypotheek advies en bemiddeling, verhoging, nieuwe klant, ondernemer    € 2.895,00 

 

Bij scheiding 

Kennismaking, oriënterend gesprek         Gratis 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (bij scheiding), bestaande klant, particulier    € 1.395,00 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (bij scheiding), bestaande klant, ondernemer   € 1.595,00 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (bij scheiding), nieuwe klant, particulier     € 2.395,00 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (bij scheiding), nieuwe klant, ondernemer    € 2.895,00 

 

Renteherziening 

Kennismaking, oriënterend gesprek         Gratis 

Advies en bemiddeling bij reguliere renteherziening, einde rentevaste periode    €    350,00 

Advies en bemiddeling bij tussentijdse renteherziening, nieuwe klant, particulier    €    650,00 

Advies en bemiddeling bij tussentijdse renteherziening, nieuwe klant, ondernemer   €    800,00 

 

Aanvullende diensten 

Advies, afsluiten en beheer overlijdensrisicoverzekering      €    165,00 

Advies, afsluiten en beheer maandlastenbeschermer       €    165,00 

Rentemiddeling           €    250,00 

 

 

 

 

 

De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening is gericht op de 

 totstandkoming van één of meerdere financiële diensten. Indien dit niet het geval is  

zijn wij verplicht 21% BTW in rekening te brengen. 


