
 

 

Opdracht tot dienstverlening 
  

Uw Adviseur: 

O Dennis Steenwijk 

O Elias Scheltinga 

O Roberto Blufpand 

 

 

 

 

 

Van toepassing op deze 

opdracht zijn de 

Algemene voorwaarden 

Advies & Bemiddeling 

alsmede de specifieke 

voorwaarden zoals op 

de achterzijde van dit 

document vermeld.** 

 

 

 

 

Kantoorgegevens: 

BB Assurantie Service 

polis@bbassurantieservice.nl 

tel 072-5406600 

 

Bestevaerstraat 45 

1812 PB  Alkmaar 

Postbus 1082                          

1810 KB Alkmaar 

IBAN NL19INGB0005501615 

Door ondertekening van dit document geeft u BB Assurantie Service BV, opdracht 

tot bemiddelen en adviseren inzake onderstaande dienst(en).  

Onze dienstverlening omvat de volgende werkzaamheden: 
 
Inventariseren Wat zijn uw wensen 
 
Analyseren Wat zijn uw risico’s 
 
Adviseren Uitbrengen adviesverslag 
 
Bemiddelen Zoeken geschikte aanbieder(s)  
 
Begeleiding  Begeleiding tot en met de polisopmaak  
 
Nazorg Wettelijke nazorg voor financiële producten 
 
 

Kosten Advies & Bemiddeling *   

_____________________________    €  __________ 

_____________________________    €  __________ 

 

In geval van uitsluitend advies zijn wij verplicht BTW in rekening te brengen. 

Plaats_______________ Datum_____________ 

Naam opdrachtgever  m/v Geboortedatum ___________ 

 

___________________           

       

Handtekening opdrachtgever 

 

Hierbij verleent opdrachtgever machtiging tot het automatisch incasseren van de 

verschuldigde kosten van rekeningnummer NL__________________________ 

 

Eenmalige betaling    / gespreid over ____ maanden (max 4 termijnen) 

Handtekening voor akkoord incasso: ___________________________________  

* Bij periodieke betaling geldt een toeslag van € 2,50 per incasso. Bij betaling ineens vervalt de toeslag.        

**  Bij ondertekening van dit formulier gaat u ook akkoord met de voorwaarden op de achterzijde.   

 



 

 
 

DIENSTEN GEM UREN Advies & Bemiddelen 

VERZEKERINGEN    Compact*  Volledig 

AOV 7,50 € 300 N.v.t.    

AOV BEHEER  12,50 per maand / 135 per jaar 

BANKSPAARPRODUCT 4,00 € 400  N.v.t. 

BETALINGSBESCHERMER 4,50 € 400 N.v.t. 

LIJFRENTE  4,50 € 400 Vanaf 750,-  

LIJFRENTE COMPLEX (oud-regime) 10,00 € 800  

OVERLIJDENSRISICO 6,00 € 350 € 650,-  

UITVAARTVERZEKERING 2,50 € 175,00 (2e e.v. 75,-) 

HERSTELADVIES   gratis 

HYPOTHEKEN     

HYPOTHEEK 27,00 € 2.650 

2e OF OMZETTEN HYPOTHEEK 17,00 € 1.500 

RENTEMIDDELING 4,00 € 300 

BEOORDELING VERLENGING 3,00 € 200 

FINANCIEEL     

ANALYSE 3,50 € 250 

JAARRUIMTE BEREKENEN 0,50 € 75 

OVERIG     

NABESTAANDEN COACHING 18,00 € 1.500 

      

VERHALEN ONGEDEKTE SCHADE 1 € 75 

ADM WIJZIGINGEN   € 50 

BEHEERKOSTEN INDIEN GEEN 
SELECT OF COMPLEETKLANT 

BETALING IN 1 TERMIJN.  € 35 
 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN Tegen uurtarief € 85 

* Compact advies vindt zoveel mogelijk plaats op kantoor, telefonisch en/of per e-mail. 

Specifieke betalingsvoorwaarden 

Door ondertekening van dit document geeft u uw adviseur opdracht tot bemiddelen en adviseren bij de 

totstandkoming van de eerdergenoemde dienst.  

Ten aanzien van hypotheken 

Mocht de hypotheek zonder opgave van reden geen doorgang vinden na goedkeuring blijft u 

gehouden aan bovenstaande bedragen. 

Mocht de hypotheek geen finaal akkoord bereiken dan zal er 50% van de bovenstaande bedragen in 

rekening worden gebracht. Betaling van de dienstverleningskosten verbonden aan de hypotheek zal 

indien mogelijk via de notaris worden afgewikkeld.  
 

Opdracht niet of niet volledig doorgegaan. 

Indien de dienst(en), om welke reden dan ook, niet volledig kan worden uitgevoerd zijn tenminste 50% 

van de kosten verschuldigd. Indien reeds adviseringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden is ten 

minste 70% van de kosten verschuldigd. 

 

Voor akkoord 

 

…………………………………… 


