OPDRACHT TOT FINANCIËLE DIENSTVERLENING
De opdrachtgever(s):
@
hierna alleen of gezamenlijk ook te noemen “de opdrachtgever”
geeft hierbij opdracht aan
WHC adviseur
WHC kantoor
Bezoekadres
Postadres
Email
Website
Telefoon
Telefax

:
:WHC
:
:
:
: www.whchypotheken.nl
:
:

hierna te noemen: “de WHC hypotheekadviseur”
om de navolgende werkzaamheden te verrichten (1):
[x ] Advies en bemiddeling inclusief inkomensadvies
[]
Advies en bemiddeling zonder inkomensadvies (inkomenssituatie bij
werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden en vanaf nu tot en met
pensioen)
[]
Uitsluitend uitvoeren (executie only)
[]
Oriëntatiegesprek zonder advies of berekening maximaal 1 uur (gratis)
[]
Periodiek servicegesprek conform Service Abonnement
[]
Advies en bemiddeling inzake schadeverzekeringen (niet complex)
Inzake (1) :
[]
Het (over-)sluiten van een hypotheek of geldlening
[]
Het verhogen of wijzigen hypotheekvorm van de bestaande hypotheek
[]
Hersteladvies beleggingsverzekering
[]
Algemeen financieel advies
[]
Het samenstelling van een Hypotheek Planning om in kaart te brengen het huidige
en toekomstige netto inkomen bij arbeidsongeschiktheid, bij overlijden en op de
pensioendatum in relatie tot de hypotheeklast en op grond daarvan het
verstrekken van een inkomensadvies aan u.
[]
[x ]

Advies en communicatie graag per*:
[ ] Persoonlijk gesprek op kantoor
[ ] Email
[ ] Skype
[ ] Telefoon
[ ] Post

*Indien u geen keuze maakt gaan wij uit van advies en communicatie per email
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BELONING FINANCIËLE DIENSTVERLENING EN OVEREENGEKOMEN TARIEF:
HYPOTHEEK EN OVERIGE COMPLEXE PRODUCTEN
[]
Uurloon:
[]
Toeslag wegens
[]
Indien gewenst: Korting indien alle schadeVerzekeringen via de Wildschut Groep lopen of
gaan lopen €.12,50 per uur
Totaal overeengekomen uurloon

OP BASIS VAN UURLOON:
€.137,50
-.
+
-.
---------€.
=======

[]

Indicatie aantal uren, benodigd voor de opdracht:

[]

Uurtarief gemaximeerd tot totaal

€.

[]

Vast tarief

€.

- /-

OVERIG:
[x ] uurloon bemiddeling inkomensproducten per uur: €.137,50 per uur
[ ] uurloon inzake financiële dienstverlening bij echtscheiding
of verbreken samenleving
€.150,-- per uur
[x] van toepassing is De Dienstenwijzer/ Het DienstVerleningsDocument (DvD) van WHC
Hypotheken; opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dit document te hebben
ontvangen en bekend te zijn met de inhoud hiervan.
[x ] Advies schadeverzekeringen:
Beloning middels provisie te ontvangen via de verzekeraar.
Algemene bepalingen:
*
Voor zover hiervan in dit DienstVerleningsDocument niet is afgeweken zijn de
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op
onze website of op te vragen op ons kantoor.
*
Voor niet genoemde (extra) werkzaamheden is ons basis uurtarief van toepassing.
*
Na het tekenen van de opdracht tot financiële dienstverlening is opdrachtgever
het uurtarief verschuldigd ook indien het financiële product of een gelijkwaardig
product, waarop deze opdracht betrekking heeft alsnog niet via de adviseur wordt
afgesloten en/of de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken.
*
De WHC hypotheekadviseur kan nimmer gehouden worden aan de “indicatie
aantal uren” aangezien deze vooral afhankelijk zijn van externe factoren.
*
Indien en voor zover er een maximaal tarief is afgesproken worden de
werkzaamheden van de adviseur na het bereiken van het maximaal afgesproken
tarief slechts voortgezet na uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
*
Indien het financiële product niet door de WHC adviseur kan worden geleverd,
bijvoorbeeld door afwijzing door de financiële instellingen, dan is de relatie 50%
van het overeengekomen tarief verschuldigd mits alle informatie en stukken
correct aan de WHC adviseur zijn geleverd. In alle andere gevallen is de
opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
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*
*

*

*

*
*
*

In alle gevallen is opdrachtgever de verschotten aan de WHC hypotheekadviseur
verschuldigd.
Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk volmacht om namens hem informatie
in te winnen en machtigt hierbij uitdrukkelijk de notaris en de
hypotheekhouder(s), verzekeraars, banken en geldverstrekkersom alle informatie
aan de WHC hypotheekadviseur te verstrekken omtrent de financiële positie
alsmede de aldaar lopende contracten.
De opdrachtgever onthoudt zich lopende de opdracht van activiteiten die de WHC
hypotheekadviseur bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of
diens activiteiten kunnen doorkruisen.
Hieronder valt uitdrukkelijk de verplichting voor opdrachtgever tot het verstrekken
van alle relevante informatie aan de adviseur en het tijdig inleveren van alle
benodigde bescheiden.
De opdrachtgever maakt geen gebruik van de diensten van anderen dan de
adviseur ter zake van deze opdracht. Buiten de adviseur om brengt hij geen
overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen besprekingen met betrekking
tot deze opdracht.
Indien in strijd met het hier bepaalde een overeenkomst tot stand komt, heeft de
adviseur alsnog recht op honorarium conform het uurtarief.
De opdrachtgever verklaart een exemplaar van het
“Dienstenwijzer/Dienstverlening document” van WHC Hypotheken te hebben
ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan.
De opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord met de bij de opdracht behorende
beloning c.q. beloningssysteem conform de laatste versie van de
Dienstenwijzer/Dienstverlening document” van de WHC hypotheekadviseur.
De WHC hypotheekadviseur verklaart de opdracht te aanvaarden.

Plaats/datum:…………………………………………………….……,
Opdrachtgever 1:
naam ………………………………………………………………………Handtekening ……………………..…………..….
Opdrachtgever 2:
naam ………………………………………………………………………Handtekening ……………………..…………..….

Gecertificeerd WHC hypotheekadviseur :
Naam

Handtekening ……………………..…………..….
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