
Uurlonen: Serviceabonnement leven, hypotheek en pensioen particulieren:

erkend hypotheekadviseur 175.00€      * telefonische helpdesk
assistent hypotheekadviseur 75.00€        * correspondentie banken, verzekeraars, etc.
schade verzekeringsadviseur 75.00€        * controle polissen en leningen
assistent verzekeringsadviseur 45.00€        * rechtstreekse e-mail service adviseur
belastingconsulent 75.00€        * gereduceerd uurtarief (20% korting)
assistent belastingconsulent 45.00€        * jaarlijkse toetsing realisatie spaardoelen

jaarlijkse update FTP
Pakketten: uw eigen Financieel Totaal Plan online

FDC magazine (alleen in combinatie met schadeserviceabonnement)
hypotheek

** hypotheekadvies 1.750.00€   *
hypotheekbemiddeling 750.00€      * ** inventarisen bestaande voorzieningen (leven, hypotheek, vermogen, etc.) 312.50€  *

opbouw vermogen

** advies vermogen 175.00€      * advies inhoud partnercontract
bemiddeling vermogen 75.00€        * financieel advies bij ontslag of echtscheiding

testamentadvies en opstellen schenkingsplan
risico
** advies risico 250.00€      *

bemiddeling risico 50.00€        *

service abonnementen schadeverzekeringen particulieren min. 15.00€      
**** max. 35.00€      
service abonnementen levensverzekeringen particulieren min. 15.00€      

max. 25.00€      Zie bijlage
service abonnement ondernemers op basis van offerte
****

Belastingaangifte (in combinatie met een abonnement = tarief totaalrelatie): Belastingaangifte (zonder service abonnement = tarief niet totaalrelatie):

omschrijving thuis kantoor omschrijving thuis kantoor

*** verzorgen aangifte IB/PVV 100.00€      83.00€    *** verzorgen aangifte IB/PVV 125.00€    104.00€  
*** verzorgen aangifte IB/PVV (2e biljet) 27.50€        27.50€    *** verzorgen aangifte IB/PVV (2e biljet) 34.50€      34.50€    
*** verzorgen voorlopige teruggave IB/PVV 27.50€    *** verzorgen voorlopige teruggave IB/PVV 34.50€    
*** verzorgen aanvragen toeslagen (huur- zorg- kinderopvang) 27.50€    *** verzorgen aanvragen toeslagen (huur- zorg- kinderopvang) 34.50€    

jaarlijkse fiscale jaarruimteberekening ivm privé pensioen abonn. abonn. *** jaarlijkse fiscale jaarruimteberekening ivm privé pensioen 125.00€    104.00€  
*** aangifte successie 250.00€      212.50€  *** aangifte successie 312.00€    265.00€  
*** aangifte M biljet 250.00€      212.50€  *** aangifte M biljet 312.00€    265.00€  
*** bezwaarschriften 47.00€    *** bezwaarschriften 58.50€    

Opmerkingen: Opmerkingen
* bij een serviceabonnement vanaf € 20,00 per maand krijgt u korting op het tarief * bij een serviceabonnement vanaf € 20,00 per maand krijgt u korting op het tarief 
** indien gekozen wordt voor advies zonder bemiddeling is het tarief exclusief BTW ** indien de financiële foto niet leidt tot bemiddeling is het tarief exclusief BTW
*** het tarief voor de belastingaangifte is inclusief 21% BTW *** het tarief voor de belastingaangifte is inclusief 21% BTW
**** het tarief voor de schade abonnementen is exclusief assurantie belasting (21%) **** het tarief voor het leven abonnement is vrij van assurantie belasting en BTW
!! prijzen service abonnementen zijn per maand !! prijzen service abonnementen zijn per maand
!! intake gesprek GRATIS !! intake gesprek GRATIS

Financiële foto:

Overige werkzaamheden op basis van offerte:

Serviceabonnement schadeverzekeringen particulier:

Tarieven 2015 FA van DIJK & PARTNERS Tarieven 2015 FA van DIJK & PARTNERS


