Service Abonnement HHFA
Service abonnement, wat zijn uw voordelen?
In het verleden zat de vergoeding voor ons werk altijd versleutelt in de premie die u
betaalde voor de hypotheek of verzekering. Nu betaalt u ons alleen de kosten van het advies
en bemiddeling en wij bieden u daarvoor netto tarieven van de verzekeringen en hypotheken
aan. In het verleden betaalde u dus ook via de premie gedurende de looptijd voor het
“onderhoud” aan de financiële constructie. In plaats van deze kosten via de geldverstrekker
of verzekeraar te laten lopen rekenen wij deze rechtstreeks met u af. Op deze manier bent u
gewaarborgd dat uw financiële constructie past bij uw actuele stand van zaken en er niets te
veel of juist te weinig gebeurt. Kortom eerlijker en helderder.
Wat doen wij jaarlijks voor u in een abonnement?

□ Abonnement Basis € 15,- *
-

Recht op twee service uren (á € 125,00 per uur)
Recht op 10% korting op het uurtarief bij aanvullende werkzaamheden
Netto tarief op alle financiële producten
Onderhoud en controle levensverzekeringen
Regelen van (voorlopige) dekking bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen
Opschonen van papieren dossier bij klant + eventueel digitaliseren
Ondersteuning en jaarlijks actief onderhoud hypotheek
Advies bij nieuwe rente vast periode

□ Abonnement Uitgebreid € 21,- *

- Gelijk aan bovenstaande maar dan met recht op drie service uren (á € 125,00 per uur)
+

- Ondersteuning jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting
- Ondersteuning, controle en mutatie Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting
* kosten zijn per maand inclusief btw en automatische incasso via DAK

Aanvraag en machtiging automatische incasso
Ondertekende machtigt hiermee Huijding Hypotheken & Financieel Advies te Nijmegen om,
per maand het bedrag van het gekozen abonnement af te schrijven en akkoord te zijn met
de algemene voorwaarden.

:…………………………… Adres :……………………………
Postcode :…………………………… Woonplaats :……………………………
Bankrekeningnummer (IBAN) :……………………………
Naam en voorletters

Datum :…………….
Handtekening:
NB mocht u het niet eens zijn met de incasso heeft u het recht zonder opgave van reden het bedrag (binnen 30 dagen na
afschrijving) bij uw bank terug te vorderen.
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