FINANCIAL CONSULT
UW EIGEN FINANCIEEL EXPERT

gegarandeerd onafhankelijk | deskundig | betaalbaar

Tarievenkaart Financial Consult Nederland
Omschrijving

Financial
Services

Financial
Consult

€ 95

€ 115

1

€ 115

€ 140

1

kosteloos
- telefonisch

kosteloos
- bij u thuis

1,5

Direct advies bij intake
(alleen indien mogelijk)

€ 250

€ 250

-

Extra adviesgesprekken

€ 115

inbegrepen

1

€ 57,50

inbegrepen

½

19 ct per km

inbegrepen

-

Woekerpolischeck

kosteloos

kosteloos

-

Woekerpolisadvies

€ 495

€ 595

5-6

Quickscan

€ 495

€ 595

5-6

Second Opinion

€ 495

€ 595

5-6

niet mogelijk

€ 1.495

13

Hypotheekadvies

€ 795

€ 995

8-9

Pensioenadvies

€ 795

€ 995

8-9

Vermogensadvies

€ 795

€ 995

8-9

Estateplanning

€ 795

€ 995

8-9

Ontslagvergoeding

€ 795

€ 995

8-9

Extra deeladvies

€ 795

€ 995

8-9

Echtscheiden financieel plan

niet mogelijk

€ 1.495

13

Echtscheiden FP nieuw man

niet mogelijk

€ 995

8-9

Echtscheiden FP nieuw vrouw

niet mogelijk

€ 995

8-9

Echtscheiden begeleiding

niet mogelijk

€ 2.495

22

Begeleiding Executeur

niet mogelijk

maatwerk

-

Klachtenbegeleiding Kifid

niet mogelijk

maatwerk

-

Uurtarief pakketprijs (gem.)
Uurtarief los advies
Intakegesprek

Telefonisch consult
Reiskosten

Financieel Plan

Overige
diensten

Uren

Dossierscan

€ 250 incl BTW

3

Expertiserapport

€ 995 incl BTW

8-9

€ 1.495 incl BTW

13-15

€ 200 excl BTW

1

Interim Adviseur

€ 75 excl BTW

1

Interim Private Banker

€ 90 excl BTW

1

€ 125 excl BTW

1

Uitgebreid expertiserapport
Examentraining pp.

Interim Manager
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Kantoorkosten
Over elke factuur worden kantoorkosten in rekening gebracht (6%). Tot de kantoorkosten behoren:
porto, telefoon, telefax, e-mail, kopieën, briefpapier e.d. Over kantoorkosten wordt BTW berekend.
Door deze kosten af te splitsen van onze adviestarieven kunnen wij transparanter factureren zodat u
precies weet waar u voor betaalt.
Houten, 16 februari 2015

Financial Consult Nederland

_______________________
Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning
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Contact
Financial Consult Nederland
R. (Ron) van der Steen MFP CFP®
Zonnehout 36
3991 MX Houten
085 201 11 75
06 16 621 052
info@financialconsult.nl
www.financialconsult.nl
Aansprakelijkheid informatievoorziening
Deze informatie is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie, op het moment dat u
deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te handelen op basis van deze informatie zonder voorafgaand
deskundig advies. Financial Consult Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen
wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren. In artikel 9 van onze algemene
voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid advisering
Dit rapport is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Het ontbreken van
informatie of gegevens kan leiden tot een andere uitkomst. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid, noch voor rekenfouten, wijzigingen
in het fiscale stelsel, wettelijke regelgeving of andere jurisprudentie die van invloed is of kan zijn op de uitkomsten van dit plan, anders dan grove
nalatigheid. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere
vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organi satie of instelling
of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of
tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
Note bene:
Let op: een financieel planner is geen jurist. Wij geven onze visie en signaleren aandachtspunten die u zelf op juridische haalbaarheid dient te
toetsen. Voor eventuele onjuiste juridische gevolgtrekkingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
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