
  
   Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V.  

Beloning op basis van vaste tarieven. 

Al 27 jaar hebben wij ons bewezen als ideale partners om goed werk voor onze klanten te 

verrichten. Veel van onze tarieven zijn gebaseerd op de hoogde van de premie, hoofdsom en/of 

complexiteit. De diensten vermeld onder punt 1 t/m 7 hieronder zijn Btw-plichtig. Dit zal altijd op 

uw factuur duidelijk aangegeven worden. 

Wij verzorgen géén aangiften voor zelfstandigen/ondernemers. De kosten voor een aangifte 
erfbelasting op aanvraag (is per situatie verschillend) 

1. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) voor alleenstaande € 128,-- 
2. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) voor gehuwden /samenwoners € 161,-- 
3. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) bij scheiding samen € 232,-- 
4. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) bij scheiding 1 persoon € 199,--  
5. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) bij overlijden bij Geh./ samenwoners € 178,--) 
6. Verzorgen van belastingaangiften (IB/PV) bij overlijden van een alleenstaande € 138,-- 
7. Een jaarlijks onderhoudsgesprek betreffende uw financiële situatie en producten € 250,--. 
8. Hypotheekadvies € 2.100,-- minimaal. 
9. Vermogensscheiding bij beëindiging samenleving of echtscheiding € 750,-- per persoon. 
10. Hoofdelijk ontslag van schuldenaren voor hypotheken € 2.500,-- minimaal. 
11. Toevoeging van schuldenaren voor hypotheken € 750,--. 
12. Bemiddelen van lagere hypotheek rentetarieven (bij verlengingen) € 1.500,--. 
13. Advies- en bemiddeling tussentijdse aanpassing hypotheekrente € 1.500,--. 
14. Omzettingen van variabele rente naar een rentevaste periode € 1.500,--. 
15. Advisering en bemiddeling bij (gedeeltelijke) aflossing van een hypotheek € 750,--. 
16. Financiële adviezen zonder afsluiten van een hypotheek € 2.100,--. 
17. Begeleiding nabestaande bij overlijden € 2.100,--. 
18. Pensioen analyse € 750,-- per scenario. 
19. Verlagingen, beëindiging en/of aanpassingen van levensverzekeringen € 150,-- per polis. 
20. Onderhoud van beleggingen en maken van een periodieke beleggingsprofiel € 250,--per profiel. 
21. Analyse van kapitaalverzekeringen € 150,-- per polis. 
22. Maken van een lening overeenkomst € 250,--. 
23. Overbruggingskredieten - 0,5% van het krediet met een minimum van   € 750,-. 
24. Begeleiding bij bezichtigingen en/of onderhandelingen bij verkoop € 175,-- per keer. 
25. Aankoop begeleiding van een woning € 2.100,- per woning. 

H4 Beloning op basis van uurtarieven. 

Indien er geen relevant vast tarief voor is maar u wilt nog steeds gebruik maken van onze 
dienstverlening, dan kan dit ook op basis van een uurtarief. Afhankelijk van het type 
medewerker, zal het tarief variëren. Voordat wij beginnen met de dienstverlening, zullen wij een 
inschatting geven van hoeveel uur wij denken bezig te zijn en door welk type medewerker de 
werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Nadat u per mail heeft bevestigd dat u het eens bent 
met de uurtarieven en het aantal geschatte uren, zullen wij onze werkzaamheden starten. 
Afhankelijk van het soort werkzaamheden zal er wel of geen BTW verschuldigd zijn. Dit zal 
duidelijk van tevoren kenbaar gemaakt worden. 

Voor werkzaamheden uitgevoerd door een binnendienst adviseur:  €   95,-- per uur. 
Voor werkzaamheden uitgevoerd door de binnendienst manager:  € 125,-- per uur. 
Voor werkzaamheden uitgevoerd door een buitendienst adviseur:  € 125,-- per uur. 
Voor werkzaamheden uitgevoerd door de directie:  € 175,-- per uur. 
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