
 

Inhoud Serviceabonnement        

Onderstaande diensten worden kosteloos of tegen een gereduceerd tarief aangeboden. 
 In de rechter kolom treft u een indicatie aan van het bedrag dat u maximaal kunt besparen ten opzichte van 
onze standaardtarieven, welke in rekening gebracht worden zonder serviceabonnement.  
 
Voor onze standaardtarieven verwijzen wij u naar het dienstverleningsdocument op onze website 
www.VPAG.nl 
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1 . Algemeen 
Telefonische helpdesk  
Voor al uw financiële en fiscale vragen kunt u terecht bij onze adviseurs   

gratis 
€ 223,-* 

Oriëntatie gesprek 
Von Pickartz Advies neemt de kosten voor haar rekening van een oriëntatie gesprek m.b.t. nieuwe producten 

gratis 
€ 223,-* 

Mutaties 
Verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens van alle via Von Pickartz Advies  gesloten producten. 

gratis 
€ 75,-* 

Opschonen van uw eigen administratie 
Indien u uw eigen administratie m.b.t. uw hypotheek, verzekeringen of belastingzaken eens wilt laten opschonen door 
een van onze medewerkers, doen wij dat graag voor u.  

gratis € 298,-* 

Archivering van uw polissen en akten  
U kunt al uw akten en polissen digitaal opslaan in onze automatisering, zodat deze beveiligd zijn tegen diefstal en 
brand. Hiervoor maken wij een digitale polis map aan. 

gratis € 26,-* 

 

2. Hypotheken & levensverzekeringen 
Onderhoudsgesprek 
Voor de bij ons afgesloten hypotheek of verzekeringen. 

gratis € 223,-* 

Wijziging rentevaste periode  
Aan het einde van uw rentevaste periode bespreken wij met u alle mogelijke opties. 

gratis € 223,-* 

Aankoop woning 
Voor het regelen van een bankgarantie of overbruggingskrediet brengt Von Pickartz Advies geen kosten in rekening. 

gratis € 300,- 

Verkoop woning  
Von Pickartz Advies begeleidt u bij verkoop van uw woning met betrekking tot uw hypotheek en de fiscale 
consequenties. Ook kunnen wij u in contact brengen met een verkoopmakelaar. De verkoop van uw woning kunnen we 
extra aandacht geven door uw verkoopbrochure op kantoor te presenteren.  

gratis  

Hypotheek (nieuw) 
Indien u voor een nieuwe hypotheek gebruik maakt van advies en bemiddeling door Von Pickartz Advies , ontvangt u 
een korting van € 350,- op onze standaardtarieven. Advies is altijd incl. een uitgebreide Risico-inventarisatie. 

gereduceerd 
tarief € 350,- 

Overlijdensrisicoverzekering 
Voor advies en bemiddeling voor een overlijdensrisicoverzekering naar aanleiding van de Risico-inventarisatie geldt een 
korting van  € 200,- op ons standaardtarief. 

gereduceerd 
tarief € 200,- 

Inkomensverzekering 
Voor advies en bemiddeling van een inkomensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of verzekering bij 
werkloosheid, naar aanleiding van de Risico-inventarisatie, geldt een korting van  € 200,- op ons standaardtarief.  

gereduceerd  
tarief € 200,- 

Claim inkomensverzekering 
Begeleiding bij het indienen van schadeclaims op uw arbeidsongeschiktheid- of werkloosheidsverzekering. 

gratis € 595,-* 

Uitvaartverzekeringen  
Voor advies, inventarisatie en bemiddeling m.b.t. uitvaartverzekeringen geldt een korting van € 150,- op ons standaard 
tarief.  

gereduceerd 
tarief € 150,- 

 

3. Belastingen 
Belastingaangifte IB invullen  
U ontvangt € 25,- korting op ons standaardtarief voor het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte. 

gereduceerd 
tarief € 25,- 

Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kindgebondenbudget en Kinderopvangtoeslag 
Wij kunnen voor u aanvraag of wijziging van uw toeslagen verzorgen.  

gratis € 15,- 

Inkomstenbelasting – voorlopige teruggave 
Wij kunnen uw aanvraag of wijziging van uw maandelijkse voorlopige teruggave verzorgen. 

gratis € 25,- 

  





 

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. 
 

Waarom biedt Von Pickartz Advies aan haar cliënten een Serviceabonnement aan?

De financiële dienstverlening in Nederland is  drastisch veranderd  op basis van een algeheel provisieverbod, 

gebaseerd op de Wet op het financieel Toezicht ( WfT). Deze nieuwe wetgeving is op 1 januari 2013 ingevoerd. 

Daarnaast zijn de laatste jaren, door gewijzigde wet- en regelgeving, de administratieve lasten fors 

toegenomen. Vergoedingen die wij van banken en verzekeraars ontvingen zijn wettelijk niet meer toegestaan. 

Het wegvallen van deze vergoedingen, inkomsten voor onze kostendekking, zijn er de reden van dat wij deze

kosten rechtstreeks bij onze cliënten in rekening moeten brengen, voor zover wij dat al niet deden. 

Doelstelling van de veranderende wetgeving is, om nog beter te waarborgen dat u als cliënt een onafhankelijk 

advies krijgt en volledige inzage heeft in de verdiensten van een financiële dienstverlener. Met ons 

serviceabonnement voldoen wij hieraan en houden wij gelijktijdig service en nazorg alsmede financieel advies 

voor onze cliënten betaalbaar.  

Welke voordelen biedt het serviceabonnement u? 
Met ons serviceabonnement krijgt u -voor een vast maandelijks bedrag- de persoonlijke en deskundige service 

en nazorg voor de producten die u bij ons afgesloten heeft. Zo kunt u zonder bijkomende kosten voor al uw 

financiële vragen onbeperkt gebruik blijven maken van onze telefonische helpdesk. Daarnaast ontvangt u als 

abonnee een beduidend lager tarief voor onze overige dienstverlening.  Een compleet overzicht van alle 

voordelen en kortingen treft u aan op  de  informatiekaart Serviceabonnement. 

Ben ik verplicht om het serviceabonnement af te sluiten?
Nee, u kunt ook zonder abonnement alle diensten van Von Pickartz Advies afnemen. Zonder 

serviceabonnement zijn de gereduceerde tarieven niet op u van toepassing. Service en nazorg voor alle 

lopende zaken zoals bijvoorbeeld uw hypotheek of levensverzekering alsmede administratieve handelingen 

zullen wij zonder serviceabonnement  bij u in rekening moeten brengen tegen een adviestarief van

€ 125,- (excl. Btw) per uur of € 151,25 (incl. Btw) per uur. ( binnendienst € 80,- excl. Btw) 

Wie kunnen er allemaal gebruik maken van het serviceabonnement? 
Alle inwonende gezinsleden kunnen gebruik maken van uw abonnement. Zo gelden bijvoorbeeld de 

gereduceerde tarieven voor advies en bemiddeling ook voor uw kinderen als zij de eerste eigen woning 

aankopen, of een levensverzekering af willen sluiten. 

Wat kost het serviceabonnement?                                                                                                                                           
U betaalt € 16,75 per maand incl. btw.  

Heeft het serviceabonnement een minimale looptijd of opzegtermijn?
Er is geen minimale looptijd voor uw serviceabonnement. U kunt direct gebruik maken van alle voordelen. U 

kunt uw abonnement op elk moment beëindigen. De opzegtermijn is 1 maand. Indien anders met u afgesproken 

zal dit schriftelijk vastgelegd worden. 

Uw reactie
Indien u gebruik wenst te maken van het serviceabonnement ontvangen wij uw reactie graag telefonisch- of per 

e-mail. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een inschrijvingsformulier, een incassomachtiging en de 

voorwaarden voor ons abonnement.


