tariefkaart advisering 2020-2021

Wij vinden het belangrijk om duidelijke en heldere afspraken te maken over de kosten van
onze dienstverlening. Zo weet u precies wat u kan verwachten.
U betaalt een vast tarief voor onze werkzaamheden. Dit bedrag is gebaseerd op onze
ervaring met het aantal uren dat wij nodig hebben om de afgesproken werkzaamheden uit te
voeren. Wij brengen dit bij u in rekening als het product vrijgesteld is van provisie.
Vanzelfsprekend informeren wij u hierover voordat wij beginnen met onze werkzaamheden
en leggen wij de afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Na afronding van
onze werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur.

advies over

vast tarief

vermogensvorming particulier
vermogensvorming DGA
overlijdensrisicoverzekering
lijfrente
uitvaartverzekering
premievergelijking overlijdensrisicoverzekering

€
€
€
€
€
€

advisering arbeidsongeschiktheidsverzekering
jaarlijkse kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering
premievergelijking arbeidsongeschiktheidsverzekering

€ 750,€ 325,€ 350,-

advisering collectieve inkomensverzekering
risicomanagement rapportage

€ 1.750,€ 2.250,-

(exclusief btw*)

600,850,350,- (plus onderhoud € 39,- per jaar)
1.000,50,- (plus onderhoud € 39,- per jaar)
175,- (zonder aangaan van verzekering)

(zonder aangaan van verzekering)
(plus onderhoud € 300,- per jaar)
(zonder aangaan van verzekering)

onze tarieven
financieel planner
adviseur bedrijven
adviseur particulieren
adviseur binnendienst
beheer verzekeringen leven, schade, zorg
reiskosten

(geen advies)

€
€
€
€
€

180,180,130,98,3,25

per uur
per uur
per uur
per uur
per maand

€ 65,- per uur

*Onze dienstverlening is vrijgesteld van btw wanneer de intentie is dat wij voor u bemiddelen. Ook indien later in het
adviestraject blijkt dat er geen verzekering tot stand komt. Indien op voorhand duidelijk is dat er geen product via ons wordt
afgenomen dienen wij btw in rekening te brengen.
De afspraken die wij met u maken worden vooraf vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Zo weet u precies waar u
aan toe bent.

Quorim biedt u oplossingen op maat
Wij adviseren en begeleiden particuliere en zakelijk relaties bij risicobeheer. Daarnaast
bemiddelen wij bij het tot stand brengen van verzekeringsoplossingen. Wij werken iedere
dag aan een snelle, persoonlijke en natuurlijk deskundige afwikkeling van aanvragen en
schades. Onze korte lijnen met verzekeraars gecombineerd met een goed ICT systeem
dragen hiervoor zorg.
De verzekeringsbranche is een dynamische wereld. Wij volgen de ontwikkelingen in
regelgeving, verzekeringstechniek en technologie op de voet. Onze relaties zitten in heel
Nederland en zijn actief in diverse sectoren. Kijk rustig rond op onze site en schroom niet
contact op te nemen voor verdere uitleg of een kennismakingsgesprek. U bent van harte
welkom!
www.quorim.nl
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