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Het adviestraject kent meerdere fases en vele verschillende werkzaamheden. De 
intensiteit en hoeveelheid werk hangt af van je persoonlijke situatie en je adviesvraag. 
Aan de hand van je adviesvraag en persoonlijke situatie doe ik , Cees Nieuwdorp een 
maatwerkvoorstel. Hieronder lees je over mijn tarieven voor veel voorkomende 
adviestrajecten. 

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen vast tarief Richtlijn tarief 
(minimaal – maximaal) 

Adviestraject hypotheek/ woning: 
Aankoop van een woning                                              € 2.500,- t/m €3.500,- 
Oversluiten van een lopende hypotheek                    € 2.500,- t/m € 3.500,- 
Verhoging van een lopende hypotheek                      € 1.200,- t/m € 2.000,- 
 

Beoordeling van een elders verkregen  
hypotheekadvies,secondopinion                                 € 1.000,- t/m  € 2.500,- 
Administratieve aanpassingen  
(bijv:  bij echtscheiding)                                               € 1.200,- t/m € 2.500,- 

Andere veel voorkomende adviestrajecten: 
 

Risicoanalyse arbeidsongeschiktheid                        € 500,- t/m € 1.100,- 

Risicoanalyse inkomensvoorzieningen  
(overlijden)                                                                      € 500,- t/m € 1.100,- 
 

Totaalpakket schadeverzekeringen                            € 15,- per maand 
 

Complete scan van jouw financiële situatie 
(Financieel Plan)                                                            € 1.500,- t/m € 3.000,- 
 

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen een uurtarief Richtlijn 
tijdsbesteding 
(minimaal – maximaal) 

Adviestraject hypotheek/ woning: 



Aankoop van een woning                                            25 uur – 35 uur 
Oversluiten van een lopende hypotheek :                25 uur – 35 uur 
Verhoging van een lopende hypotheek :                   12 uur – 20 uur 

Beoordeling van een elders verkregen  
hypotheekadvies (Second opinion):                          10 uur – 25 uur 
Administratieve aanpassingen  
(bijvoorbeeld bij echtscheiding) :                              12 uur – 25 uur 

Andere veel voorkomende adviestrajecten: 
 

Risicoanalyse inkomensvoorzieningen  
arbeidsongeschiktheid :                                                5 uur – 11 uur 
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen  
(overlijden) :                                                                   5 uur – 11 uur 
Totaalpakket Schadeverzekeringen op  
abonnement basis, netto product                               variabel 
Complete scan van uw financiële situatie  
(Financieel Plan) :                                                         12 uur – 24 uur 
 

Tarief per uur* Erkend Financieel Adviseur (EFA) € 100,- 

*In principe hoeft u voor mijn werkzaamheden geen BTW te betalen. Wilt u alleen 
advies, en geen hulp bij bemiddeling van financiële producten, dan ben ik wettelijk 
verplicht BTW in rekening te brengen. 
 

Ik hou voor wat betreft het Nazorgabonnement mijn tijdsbesteding bij.  Ik rond mijn  
tijdsbesteding naar beneden af op 15 minuten . 
 
Overige bovengenoemde werkzaamheden vinden plaats middels een van te voren 
afgesproken eenmalig bedrag middels een getekende factuur. In sommige situaties 
wordt er vooraf een x bedrag gevraagd te betalen voor de komende 3 uur 
dienstverlening. 

 

 


