WELKE
FINANCIËLE
OPLOSSING PAST
ER BIJ JOU?
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
Je vraagt ons om je een persoonlijk financieel advies te geven over een nieuwe hypotheek en voor je te
bemiddelen in deze hypotheek, inclusief eventuele benodigde verzekeringen. Bedankt voor je vertrouwen in
GeldXpert. In dit document leggen we jouw opdracht aan ons officieel vast.

Waarom GeldXpert?

Waarvoor geef je opdracht?

Wat kun je van ons
verwachten?

Een huis kopen en/of het afsluiten van een passende
financiering is één van de belangrijkste financiële beslissingen in
je leven. Bij ons ben je verzekerd
van een advies dat het beste past
bij jouw situatie, zodat je zéker
kunt leven en zéker kunt wonen.
Nu en in de toekomst.

Met het ondertekenen van deze
opdracht tot dienst- verlening,
geef je ons op- dracht om
werkzaamheden voor je uit te
voeren met als doel je
hypotheekadvies te ge- ven en te
bemiddelen in de ge- adviseerde
producten.

Op basis van een uitgebreide
inventarisatie maken we een
persoonlijk financieel
hypotheekadvies voor je. Daarin
vind je een overzicht van jouw
huidige financiële situatie, jouw
wensen en mogelijkheden. De
adviseur gaat op basis van jouw
wensen en behoeften op zoek naar
een passende oplossing. De
adviseur geef je ook een indruk
van de maandlasten. De adviseur
licht het advies in een persoonlijk
gesprek toe.

Wat betaal je voor deze opdracht?

Adviestype
☐ Starter

Kosten advies

Kosten bemiddeling

Combinatie

€ 1.300, -

€ 800, -

€ 2.100, -

☐ Starter ondernemer

€ 1.550, -

€ 800, -

€ 2.350, -

☐ Doorstromer/oversluiter

€ 1.800, -

€ 800, -

€ 2.600, -

☐ Doorstromer/oversluiter

€ 2.300, -

€ 800, -

€ 3.100, -

€ 1.300, -

€ 800, -

€ 2.100, -

€ 1.800, -

€ 800, -

€ 2.600, -

☐ Echtscheiding ondernemer

€ 2.300, -

€ 800, -

€ 3.100, -

☐ Inkomensvoorziening

-

€ 125, - per polis
Aantal:

€ 125, Aantal:

☐ Inkomensvoorziening

€ 325, - per polis

€ 125, - per polis
Aantal:

€ 450, Aantal:

ondernemer
☐ Verhoging bij dezelfde
geldverstrekker
☐ Echtscheiding
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Hoe betaal ik de kosten?

Wanneer eindigt de dienstverleningsovereenkomst?

Geen advieskosten en/of
bemiddelingskosten?

In de meeste gevallen betaal je de
kosten via de notaris. Mocht dit
niet het geval zijn, dan ont- vang
je van ons een factuur. Je betaalt
geen btw over deze kos- ten,
omdat u van plan bent een
nieuwe hypotheek af te sluiten
met dit persoonlijk financieel
advies. Als het mogelijk is, kunt u
de advies- en bemiddelingskosten meefinancieren in het
hypotheekbedrag.

De dienstverleningsovereenkomst stopt wanneer het
adviestraject is afgerond. Gaan
wij na het advies ook het
onderhoud van de verzekeringen
doen die je bij jouw hypotheek
hebt afgesloten? Dan loopt deze
dienstverleningsovereenkomst
door voor onbepaalde tijd.

Soms kan het zijn dat we geen
advies kunnen geven. Ook al heb
je alle gevraagde en benodigde
informatie aan ons ver- strekt. Het
kan ook zijn dat je afziet van het
bemiddelen van een nieuwe
lening voor de woning en daarom
geen advies meer nodig hebt.
Wanneer we geen advies geven,
dan hoef je de advies- en
bemiddelings- kosten niet te
betalen. Deze overeenkomst
eindigt dan. Dit staat los van
eventuele annuleringskosten van
een reeds getekende offerte van
de geldverstrekker.

Wijzigingen in jouw
persoonlijke situatie?

Wat gebeurt er met jouw
persoonsgegevens?

Indien zich tussentijdse
wijzigingen in jouw persoonlijke
situatie voordoen die mogelijk
van invloed kunnen zijn op het
aan je te geven advies of het te
volgen financieringstraject, geef
jij dit zo snel mogelijk aan ons
door.

In het kader van de hiervoor
beschreven opdracht, zullen wij
diverse persoonsgegevens van
jouw verwerken. Wij ver- werken
dan uitsluitend die
persoonsgegevens die voor de
uitvoering van de opdracht
noodzakelijk zijn. Wanneer je
meent dat wij jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende
privacywetgeving verwerken,
verzoeken wij je om dit aan ons
mee te delen.

Informatieverstrekking?
Om je goed van dienst te kunnen
zijn en om verder vervolg te
geven aan jouw opdracht, hebben
we veel informatie van je nodig.
Wij gaan ervan uit dat jij op het
juiste moment volledige en
betrouwbare informatie geeft.
Ook als die informatie van
anderen afkomstig is.
Vanzelfsprekend behandelen we
jouw informatie vertrouwelijk.
Het is belangrijk dat de
informatie die jij verstrekt
correct is. Alleen in dat geval
kunnen wij je een goed advies
geven.
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Ondertekening
Je ontvangt deze opdracht in tweevoud. Als je akkoord bent, wil je dan op de eerste en tweede pagina jouw
paraaf zetten en op laatste pagina jouw handtekening? Eén exemplaar is voor jou. Het andere exemplaar is voor
jouw adviseur. Je verklaart tevens dat je van jouw adviseur de volgende documenten hebt ontvangen:
• GeldXpert Wegwijzer
• Het Dienstverleningsdocument.

De heer:

Namens GeldXpert Sneek

Mevrouw:

Naam adviseur:

Adres:

Datum:

Postcode en Woonplaats:
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