Aanvulling op Dienstverleningsovereenkomsten
5
Wij willen ons graag aan u voorstellen en informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het
Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast
informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende
kosten. Deze informatie treft u hierna aan. Het is een aanvulling op de
Dienstverleningsovereenkomsten welke u op onze site kunt lezen en wellicht ook al heeft
ontvangen.. als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en
wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Aanvulling op Dienstverleningsdocument hypotheken
Opbouw tarieven:
Oriëntatiegesprek
Uitwerken van een voorstel
Hypotheek en advies
Kostenhypotheekdossier
Mutatie(s) hypotheek (huidige geldgever)
Aanvragen van een tweede hypotheek

€
0,€ 250,€ 1.750,€ 200,€ 250,€ 700,- ( Dit is inclusief € 200,- dossier kosten)

1. In beginsel hoeft u geen BTW te betalen. Indien u echter geenproduct afsluit, maar er is wel
geadviseerd, is Candor verplicht BTW in rekening te brengen.

Aanvulling op onze verdiensten m.b.t verzekeringen, consumptief krediet
Opbouw tarieven:
Financieel product
Verzekeringen
Levensverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Werkloosheidsverzekering
Uitvaartverzekering
Particuliere verzekeringen
Zakelijke verzekeringen
Garageverzekeringen
Krediet
Krediet
Krediet beschermingsproducten

Tarieven

Bandbreedte provisie
percentage

€ 150,- eenmalig
€ 250,- start, daarna €75,- per jaar
€ 150,- eenmalig
€ 100,- eenmalig

Serviceabonnement zie verder

5% t/m 27,5% vd premie
5% t/m 27,5% vd premie
5% t/m 27,5% vd premie
0.25% t/m 2.2% over saldo

€ 50,- eenmalig

Aanvulling op garage serviceabonnement
Opbouw tarieven:
Zie op onze webste de juiste opbouw van onze servicepaketten. Kosten bedragen van €36,- tot €108,per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
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Aanvulling op werken op declaratie basis
Tarief
Wij werken alleen op declaratiebasis nadat wij dit
uitdrukkelijk vooraf met u zijn overeengekomen.
Wij leggen dit vooraf vast in een schriftelijke
overeenkomst.

€ 90,- per uur

2. .In beginsel hoeft u geen BTW te betalen. Indien u echter geenproduct afsluit, maar er is wel
geadviseerd, is Candor verplicht BTW in rekening te brengen.
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