Service abonnement, wat zijn uw voordelen?
Transparantie in vergoeding, inzichtelijkheid in kosten en facturatie zijn mogelijkheden om u beter van
dienst te zijn. We maken kosten en vergoedingen inzichtelijk en wij bieden u netto tarieven aan en u
betaalt alleen de gewerkte uren.
Maar hoe gaat het nu verder als de adviesfase is afgerond en bijvoorbeeld een vraag heeft over de
belastingaangifte, een verzekering of de hypotheek?
Service abonnement werkwijze?
Voor wat betreft advies over complexe producten, denk hierbij aan de hypotheek en levensverzekeringen
en adviezen over bijvoorbeeld echtscheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid werken wij op basis
van een vooraf bepaald aantal uren. Een indicatie hiervan wordt gegeven in onze dienstenwijzer die u bij
ons kunt opvragen. Hierin staat ook het uurtarief vermeld. Voor aanvullende diensten zoals het
verzorgen van de voorlopige teruggave, het beantwoorden van telefonische vragen, de nieuwsbrief, een
rentecheck, kunt u gebruik maken van een speciaal hiervoor ontwikkeld service abonnement. Indien u
het abonnement koppelt aan het afsluiten van een product, dan verdient u door de lagere “netto” tarief
het grootste gedeelte van uw abonnement weer terug!
Wij bieden u hiervoor een tweetal oplossingen, een basisabonnement of een totaalabonnement.
1.

Service abonnement Basis € 10,00 per maand of € 100,- per jaar

•
•
•
•
•
•
•
•

Netto tarief op alle complexe financiële producten
Netto tarief op alle schadeproducten
Onderhoud en controle op alle verzekeringen
Regelen van (voorlopige) dekking bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen
Opschonen van papieren dossier bij klant
Nieuwsbrief via website en email
Ondersteuning, controle en mutatie voorlopige aanslag inkomstenbelasting
Helpdesk voor al uw vragen

2.

Service abonnement Totaal € 15,00 per maand of € 150,- per jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netto tarief op alle complexe financiële producten
Netto tarief op alle schadeproducten
Onderhoud en controle op alle verzekeringen
Regelen van (voorlopige) dekking bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen
Opschonen van papieren dossier bij klant
Nieuwsbrief via website en email
Ondersteuning en onderhoud hypotheek
Ondersteuning, controle en mutatie voorlopige aanslag inkomstenbelasting
Ondersteuning en verzorging van de jaarlijkse aanslag Inkomstenbelasting
Helpdesk voor al uw vragen

Ik kies voor:
0

Optie 1 een serviceabonnement Basis en ontvang hiervoor een factuur van € 100,- per jaar
Het abonnement gaat in met onmiddellijke ingang van en kent een looptijd van één jaar.

0

Optie 2 een serviceabonnement Totaal en ontvang hiervoor een factuur van € 150,- per jaar
Het abonnement gaat in met onmiddellijke ingang van en kent een looptijd van één jaar.

