
Hypotheek*

Basisproducten Particulier Ondernemer**

Starter Je koopt voor de eerste keer in je leven een woning. € 2.150 € 2.675

Verhogen Je bestaande hypotheek verhogen € 2.150 € 2.675

Doorstromer Je hebt al een eigen woning en koopt een andere woning € 2.450 € 2.975

Oversluiten Je wilt je hypotheek oversluiten van de ene naar de andere geldverstrekker € 2.450 € 2.975

Complex Uit elkaar gaan, verhuurhypotheek, overige situaties € 2.975 € 3.275

Senioren (beiden de AOW-gerechtigde leeftijd)

Overwaarde Waarde woning omzetten in een geld bedrag € 2.150 n.v.t.

Verhogen Bestaande hypotheek verhogen € 2.150 n.v.t.

Doorstromer Je hebt al een eigen woning en koopt een andere woning € 2.150 n.v.t.

Complex Uit elkaar gaan, verhuurhypotheek, overige situaties € 2.450 n.v.t.

Overige leeftijden

Wijziging Advies en bemiddeling bij aflopen van een renteperiode € 750 € 975

Overzicht Huidige hypotheek situatie in beeld brengen zonder afsluiten hypotheek € 750 € 975

Overbrugging Afsluiten van een tijdelijke hypotheek € 950 € 1.175

* alle kosten gerelateerd aan de hypotheek zijn exclusief de kosten die een geldverstrekker kan rekenen.

** ondernemers tarief geldt wanneer 1 of beide aanvragers ondernemer is.

Wanneer de hypotheek niet via de notaris verloopt, vraagt AskAnj@ een aanbetaling van 50%.

Wanneer de hypotheek niet binnen een half jaar passeert bij de notaris, vraagt AskAnj@ een aanbetaling van 50%.

Zakelijke financieringen

Hypotheek Aankoop, oversluiten of verhogen voor zakelijk pand € 3.250 excl. BTW

Lening Financiering voor o.a. auto, inventaris e.d. € 125 excl. BTW per uur

Combinatie financiering Particuliere hypotheek gecombineerd met een zakelijke financiering € 5.500 deels excl. BTW

Wanneer de opdracht akkoord is, vraagt AskAnj@ een aanbetaling van 50%



Extra diensten

Bankgarantie Exclusief de kosten die de geldverstrekker of Nationale Waarborg rekent € 150

Draaplichtovereenkomt € 175

Schenkingsovereenkomst € 175

Taxatierapport (desktop taxatie) € 165

Advies overige diensten

Overlijden*** Situatie in beeld brengen van gevolgen bij eventueel overlijden € 275 € 295

Inkomen*** Situatie in beeld brengen van gevolgen bij eventueel inkomensverlies € 275 € 295

Pensioen*** Pensioen in beeld brengen en/of mogelijkheden voor vervroegd pensioen € 275

Uitvaartproducten Advies over een uitvaartverzekering en afsluiten van een passende verzekering € 75

*** = exclusief abonnement voor de jaarlijkse eveluatie/nazorg á €150,- per jaar

Diensten administratie kantoor AskAnja

Uurtarief administatie Invoeren boekhouden en invullen inkomstenbelasting € 50,00 excl BTW per uur

Uurtarief hulp bij financien Particulieren tarief; o.a. aanvragen subsidies, hulp bij het invullen van formulieren e.d. € 45,00

Aangifte inkomstenbelasting Invullen van de aangifte inkomstenbelasting binnen een tijdsbestek van 1 uur, 

de extra tijd wordt gefactureerd op basis van uurtarief

€ 75

Aangifte inkomstenbelasting complex 

(aankoop woning, scheiding en overlijden)

Invullen van de aangifte inkomstenbelasting binnen een tijdsbestek van 1,5 

uur, de extra tijd wordt gefactureerd op basis van uurtarief.

€ 100

dit document is met zorg samengesteld door AskAnj@ - alle rechten voorbehouden - 

aan de inhoud van dit document kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


