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TARIEVENLIJST

Heldere en overzichtelijke kosten voor onze dienstverlening. Dat is wat van u van AdviesVisie 
mag verwachten. In deze tarievenkaart vindt u alle kosten die wij hanteren voor ons advies en 
onze bemiddeling bij de totstandkoming van een product of dienst. Indien onze dienstverlening 
leidt tot de totstandkoming van één of meerdere financiële producten, dan zijn de genoemde 
tarieven vrij van BTW. In alle andere gevallen zijn wij verplicht BTW over onze advieskosten in 
rekening te brengen

* Onze dienstverlening is vrijgesteld van BTW wanneer er bemiddeling tot stand komt
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OVERZICHT TARIEVEN

INVENTARISATIE

• Inventarisatie / introductiegesprek kosteloos

ANALYSE

• AdviesVisie Risicoanalyse * € 995,00

UITVAARTVERZEKERING

• Advies (min. 3 verzekeraars) € 175,00

• Bemiddeling  per polis € 49,00

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

• Advies en bemiddeling (min. 3 verzekeraars) € 495,00

HYPOTHEEK (EXCL. ORV EN WOONLASTENVERZEKERING)

• Advies zonder bemiddeling € 1.250,- / € 1.450,-

• Advies en Bemiddeling starter min. € 2.795,00

• Advies en Bemiddeling starter met starterslening min. € 3.545,00

• Advies en Bemiddeling doorstromer min. € 2.795,00

• Advies en Bemiddeling ondernemer min. € 3.495,00

• Vervolgadvies en Bemiddeling starter/doorstromer min. € 1.695,00

• Vervolgadvies en Bemiddeling ondernemer min. € 1.895,00

• Omzetting bestaande hypotheek (geheel) bestaande 
hypotheek is tot 
stand gekomen 

door bemiddeling 
van Adviesvisie

€ 1.695,00

• Omzetting bestaande hypotheek (gedeeltelijk) € 995,00

• Renteverlenging bestaande hypotheek € 595,00

• Renteomzetting/-middeling bestaande hypotheek € 595,00

• Bemiddelingskosten € 395,00

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

• Advies en Bemiddeling woonlastenverzekering € 345,00

• Advies en Bemiddeling ondernemer (min. 3 verzekeraars) abonnement + € 495,00

LIJFRENTE, OUDE DAG, BELEGGINGS-, KAPITAALSVERZEKERING

• Advies en Bemiddeling lijfrenteopbouw of uitkering per polis € 395,00

• Advies en Bemiddeling financieel plan/oude dag * per rapport € 995,00



�
 

Voor schadeverzekeringen geldt dat wij deze geheel vrij van provisie aanbieden, zowel 
voor zakelijke als particuliere klanten (tenzij anders overeengekomen).
Voor onze service en diensten brengen wij een voor de klant passend en aantrekkelijk 
abonnementstarief in rekening.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Wij zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00 uur. 
Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om buiten genoemde uren een afspraak te maken. 
Alle gesprekken vinden bij voorkeur bij u thuis plaats.
Overige informatie kunt u vinden op onze website www.adviesvisie.nl.
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Vestiging Noord-Limburg Zuid-Limburg Midden-Limburg

Adviseur Peter van Hussen Maarten van der Zee Jan Naus

Bezoekadres Ronkenstein 4 Kouvenderstraat 232 Dr. v.d. Wouwstraat 59

Postcode/plaats 5953JS Reuver 6431HK Hoensbroek 6031HC Nederweert

Telefoon 077-3524954 0495-460466

Mobiel (ook what’s-app) 06-83166140 06-40070583 06-12128353

E-mail peter@adviesvisie.nl maarten@adviesvisie.nl jan@adviesvisie.nl
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OVERZICHT UURTARIEVEN

• Commerciële ondersteuning / adviesuren per uur € 125,00
• Kantoorwerkzaamheden per uur € 75,00

Indien gewenst is het mogelijk een specificatie van de gemaakte uren te ontvangen.

Voor alle tarieven geldt dat de start van de werkzaamheden aanvangt als de aanbetaling van 
20% door Adviesvisie is ontvangen.

OVERZICHT UURTARIEVEN

TARIEVEN SCHADEVERZEKERINGEN
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