
      Tarieven Online Hypotheekadvies  

 
AdviesMetMint heeft transparante en scherpe tarieven. 
Je weet vooraf precies wat je betaalt en je hebt dus 
geen onverwachte kosten achteraf. 
De kosten voor het eerste gesprek neem ik voor mijn 
rekening waarmee dit gesprek kosteloos is voor jou.  
Wanneer je gebruik wilt maken van mijn advies, 
begeleiding en bemiddeling na dit eerste gesprek werk 
ik met een opdracht tot dienstverlening. 

 
Tarief maximaal € 2.500. Hierop kun je maximaal € 500 besparen. 
 
Wat krijg je hiervoor? 
 
Advies 
 

• Overzicht door Inventarisatie/analyse van je persoonlijke situatie  
• Inzicht in wat de verschillende hypotheekvormen en voorwaarden betekenen voor je 

situatie 
• Inzicht in wat de verschillende rentevastperiodes betekenen voor jouw situatie 
• Inzicht in je maximale hypotheek op basis van jouw wensen en situatie 
• Analyserapport waarbij je een helder beeld krijgt van jouw mogelijkheden en 

financiële risico's 
• Adviesrapport in duidelijke taal 
• Onafhankelijk advies en vergelijking over eventueel af te sluiten aanvullende 

verzekeringen en financiële producten 
• Onderzoeken mogelijkheid NHG, starterslening 

 
Bemiddeling 
 

• Aanvragen van een rente-aanbod bij de financiële instelling 
• Regelen van de eventueel aanvullende verzekeringen 
• Verzorgen van contact met de betrokken hypotheekverstrekker/verzekeraar 
• Verzorgen van contact met de betrokken notaris 
• Rente-aanbod en definitieve offerte doornemen en bespreken 
• Hulp bij het invullen van de formulieren (hypotheek, bankgarantie en eventuele 

verzekeringen) 
• Aanleveren van de benodigde documenten aan de 

hypotheekverstrekker/verzekeraar 
• Voorbereiden van het passeren van de hypotheek bij de notaris 
• Controleren van de hypotheekakte voor wat betreft de gekozen hypotheek-

constructie en de hoogte van de financiering 



• Controleren van de door de notaris opgemaakte voorlopige afrekening en doorgeven 

van correcties 

 

Begeleiding 

 

• Stel gerust al je vragen 
• Online begeleiding en contact gedurende het gehele traject 
• Goede bereikbaarheid per email/telefoon/whatsapp 
• Je wordt goed op de hoogte gehouden van de voortgang van jouw dossier 

• Evaluatiegesprek na transport van de woning en hypotheek bij de notaris 

• Maandelijkse nieuwsbrief met actuele financiële en fiscale weetjes 

 
Jij gaat pas betalen voor mijn dienstverlening nadat jij akkoord bent met mijn opdracht tot 
dienstverlening. Vervolgens krijg  je de factuur wanneer de hypotheekverstrekker jouw 
dossier akkoord heeft bevonden. 
 
BTW 
 
De tarieven zijn exclusief 21% BTW.  
Over de advieskosten voor een hypotheek betaal je géén BTW wanneer je de intentie hebt 
om het advies te gebruiken om een financieel product aan te schaffen. Alleen wanneer er 
niet de intentie is (bijvoorbeeld wanneer ik een algemeen financieel advies geef of wanneer 
ik jouw financiële situatie in kaart breng) moet ik apart BTW in rekening brengen. Mocht de 
belastingdienst van mening zijn dat je toch BTW verschuldigd bent over de aan jou 
geleverde diensten, dan zal ik deze BTW alsnog bij je in rekening brengen. Een schriftelijke 
‘overeenkomst opdracht tot dienstverlening’ geldt als bewijsmiddel voor het aantonen van 
het doel van de werkzaamheden. Bewaar deze dus goed. 
 
Aftrekbaarheid 
 
De kosten van het advies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover ze te maken 
hebben met de hypotheek zelf.  
 

 
Waarom bespaar je € 500 bij Online Hypotheekadvies? 
 
Bij Online Hypotheekadvies kun je tot maximaal € 500 besparen op de advieskosten. Jij 
bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze volledig krijgen van jouw 
dossier. 
 
Je krijgt kwalitatief hoogwaardig advies en persoonlijke service die je mag verwachten van 
AdviesMetMint. Wel is het traject iets anders dan bij een adviesgesprek waarbij wij elkaar 
face 2 face ontmoeten. 
 



Om € 500 te besparen moet je voldoen aan de optelsom van de volgende modules: 
 
 MODULE 1 

• Het online adviesgesprek zal plaatsvinden via de webcam. Hiervoor moet het 
gesprek door ons beiden goed voorbereid worden. Je ontvangt een uitnodiging voor 
jouw persoonlijke goed beveiligde pagina waarop jij ons gesprek goed voorbereidt. 
Hierdoor kunnen we het adviesgesprek efficienter laten verlopen en hebben we het 
over de onderwerpen waar jij ook echt mee verder komt. 
 
Ook bij online hypotheekadvies is het eerste gesprek voor jou zonder kosten. 

 
• Omdat we elkaar niet fysiek ontmoeten worden de reiskosten en reistijd bespaard 

wat dus voor minder kosten zorgt. 
 

MODULE 2 
• In het traject regel jijzelf het taxatierapport dat voldoet aan de eisen van de 

hypotheekverstrekker. Je stort  zelf de waarborgsom die nodig is. Uiteraard kan ik de 
taxatie en bankgarantie alsnog voor je regelen. De kosten hiervoor bedragen € 125. 
 
MODULE 3 

• Om hypotheekadvies te krijgen moet jij zelf de benodigde documenten op de juiste 
wijze tijdig bij mij aanleveren. Je ontvang hiervoor een duidelijke uitleg. Doordat jij 
zelf de documenten verzamelt en in PDF bestand aanlevert hoef ik de documenten 
niet te scannen en bespaart mij dit tijd. Je zorgt zo voor een deel van jouw eigen 
dossier. 

 
 
 
Wanneer je aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet bespaar je € 500 op de 
advieskosten. 
 
Hieronder zie je wat de besparing per module bedraagt op de advieskosten van € 2500. 
 
Module 1 geeft € 250 besparing op de advieskosten van € 2500 
Module 2 geeft € 125 besparing op de advieskosten van € 2500 
Module 3 geeft € 125 besparing op de advieskoten van € 2500 
 
 
Je kunt ook kiezen om een module door mij wel te laten uitvoeren. 
 
De kosten voor gebruikmaken van module 1 bedragen € 250 
De kosten voor gebruikmaken van module 2 bedragen € 125 
De kosten voor gebruikmaken van module 3 bedragen € 125 


