Voor onze standaardtarieven verwijzen wij u naar het dienstverleningsdocument op onze website
www.VPAG.nl

Uw Voordeel

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.

ServiceAbonnement

Inhoud Serviceabonnement

1 . Algemeen
Telefonische helpdesk

gratis

Voor al uw financiële en fiscale vragen kunt u terecht bij onze adviseurs

Oriëntatie gesprek

gratis

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

Mutaties

gratis

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

€ 223,-*
€ 223,-*
€ 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,-*

gratis

€ 26,-*

gratis

€ 223,-*

gratis

€ 223,-*

gratis

€ 300,-

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.

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

gratis

gereduceerd
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€ 350,-

gereduceerd
tarief

€ 200,-

gereduceerd
tarief

€ 200,-

gratis

€ 595,-*

gereduceerd
tarief

€ 150,-

gereduceerd
tarief

€ 25,-

gratis

€ 15,-

gratis

€ 25,-

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

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

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

4. Overige Adviesdiensten
Risico-inventarisatie (Uitgebreide module) - Nieuwe inventarisatie
Wij brengen uw huidige en toekomstige financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en bij
pensionering overzichtelijk in kaart en u ontvangt een uitgebreide rapportage met een conclusie en toelichting. Voor
deze rapportage met advies en conclusie geldt een korting van € 250,- op ons standaard tarief.
Voor bemiddeling bij producten om de risico’s te verzekeren geldt een gereduceerde meerprijs.
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€ 250,-
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€ 200,-
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€ 148,-
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tarief

€ 148,-
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€ 148,-

Risico-inventarisatie (Uitgebreide module) - Onderhoud bestaande inventarisatie
Bij wijzigingen in uw inkomen, werk- of gezinssituatie kunt u uw bestaande risico-inventarisatie laten aanpassen, mits
Von Pickartz Advies voor u al eerder de risico-inventarisatie gemaakt heeft.
U ontvangt € 200,- korting op ons standaard tarief .
Voor bemiddeling bij producten om de risico’s te verzekeren geldt een gereduceerde meerprijs.

Testament Leven en Testament Overlijden
Het eerste uur van een informatief gesprek met een van onze adviseurs is voor rekening van Von Pickartz Advies
(exclusief eventuele kosten voor het opmaken van een testament door een notaris)

Schenken en Erven
Het eerste uur van een informatief gesprek met een van onze adviseurs is voor rekening van Von Pickartz Advies.

Pensioenadvies (privé-voorziening) uurtarief
1 uur kosteloos advies.
Voor bemiddeling bij producten om uw pensioen aan te vullen geldt een gereduceerde meerprijs.

5. Einde relatie
Begeleiding bij echtscheiding of verbreking relatie
Von Pickartz Advies kan het gehele traject m.b.t. echtscheiding verzorgen, indien u dit zonder tussenkomst van
advocaten wenst te regelen. Hierbij kunt u denken aan het opmaken van een convenant, begeleiding bij het opstellen
van een ouderschapsplan en de gehele procesbewaking. Daarnaast bieden wij u inzicht in de fiscale consequenties, de
juridische gevolgen en de mogelijkheden m.b.t. uw eigen woning. U ontvangt naast het kosteloze oriëntatie gesprek
van 1 uur aanvullend 2 uur advies en/of begeleiding zonder kosten.
Tevens hebben wij contact met een advocaat die voor een vast tarief uw gezamenlijke verzoek tot echtscheiding bij de
rechtbank kan indienen.

Echtscheiding / verbreken samenwoning
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. € 150,- korting op ons standaard tarief.
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€ 296,-

gereduceerd
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€ 150,-

* Het maximale voordeel is berekend op basis van de gemiddelde tijdsbelasting per aangeboden dienst of product.
Uitgaande van ons standaard kantoortarief a € 125,- excl. Btw, of € 151,25 incl. Btw indien van toepassing.

Gezinsabonnement
Uw eventuele inwonende kinderen kunnen zonder aanvullende kosten gebruik maken van uw abonnement.

Het serviceabonnement kan u nog meer voordelen bieden:
Naast de voordelen die wij u kunnen bieden voor onze eigen dienstverlening hebben wij ook diverse bedrijven en dienstverleners
bereid gevonden om diensten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan onze abonnementhouders. Een actuele lijst van de
bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben, vindt u op onze website: www.VPAG.nl . Wij streven ernaar om deze lijst uit te
breiden met meer producten en diensten. Uw suggesties zijn van harte welkom.

Wat kost het serviceabonnement?
De kosten bedragen € 16,75 per maand (inclusief btw). Betaling vindt maandelijks plaats d.m.v. automatische incasso. Het
serviceabonnement is op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe kan ik een serviceabonnement afsluiten?
Indien u gebruik wenst te maken van ons serviceabonnement, kunt u dat telefonisch (0548-621680) of via een e-mailbericht
info@VPAG.nl doorgeven. Wij sturen u dan de overeenkomst, het serviceabonnement, onze algemene voorwaarden en een
incassomachtiging ter ondertekening. U kunt dan meteen gebruikmaken van alle voordelen.

