
Prijslijst financieel product*

2022

Administratie 92,00€        
Berekeningen 138,50€      
Particulier advies 138,50€      
DGA-ondernemers advies 163,50€      
Collectief advies 163,50€      
Collectief advies (senior) 189,00€      
Pensioen consultant 263,00€      

AOV - vergelijking aanvragen 207,75€      
AOV - afsluiten (exclusief vergelijking aanvragen) 253,00€      184,00€      
AOV - vergelijking en afsluiten (totaal) 460,75€      184,00€      

Uitvaartverzekering - offerte aanvragen 69,25€        

ORV - vergelijking aanvragen 69,25€        
ORV - afsluiten (exclusief vergelijking aanvragen) 138,00€      32,20€        
ORV - vergelijking en afsluiten (totaal) 207,25€      32,20€        

Lijfrente premie opbouw beleggen - vergelijking aanvragen 277,00€      
Lijfrente premie opbouw beleggen - afsluiten (exclusief vergelijking aanvragen) 207,00€      23,00€        
Lijfrente premie opbouw beleggen - vergelijking en afsluiten (totaal) 484,00€      23,00€        

Uitstel lijfrente koopsom - vergelijking aanvragen 69,25€        
Uitstel lijfrente koopsom - afsluiten (exclusief vergelijking aanvragen)*** 230,00€      23,00€        
Uitstel lijfrente koopsom - vergelijking en afsluiten (totaal)*** 299,25€      23,00€        

Direct ingaande lijfrente/pensioen koopsom - vergelijking aanvragen 69,25€        
Direct ingaande lijfrente/pensioen koopsom - afsluiten (exclusief vergelijking aanvragen)*** 230,00€      
Direct ingaande lijfrente/pensioen koopsom - vergelijking en afsluiten (totaal)*** 299,25€      

*** Extra polis en/of vervolgproduct lijfrente (zowel expiratie als uitkeringsproduct) 92,00€        

Pensioen - vergelijk, verlenging, nieuw advies, consultancy Open calculatie vooraf of op regiebasis
Pensioen - beheer en mutaties 276,00€      46,00€        

** Wijziging bestaand product zonder provisie gaat tegen een uurtarief van 92,00€        

De aanvraag/verzoeken kunnen gemaild worden aan info@gha.nl.

Astrid Tacx (leven en pensioen midoffice)
Debby van Hevelingen (leven midoffice)
Edgar Gilijamse (pensioenadviseur)
Jan Zwiers (pensoen- en levenadviseur, pensioenconsultant)
Marco van Bostelen (pensioen- en levenadviseur)
Kees Overvliet (contactpersoon tussenpersonen)

De contactpersonen zijn:
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* De bovenstaande administratieve dienstverlening wordt door Groene Hart Assuradeuren uitbesteed aan VMD Koster verzekeringen. De verantwoordelijkheid voor 
WFT advies, bemiddeling en controle ligt volledig bij het bij Groene Hart Assuradeuren aangesloten kantoor/adviseur. Tenzij dit uitdrukkelijk anders 
overeengekomen is. Groene Hart Assuradeuren/VMD Koster verzekeringen geeft geen advies aan cliënten van, en controleert geen inhoud van adviezen gegeven 
door het aangesloten kantoor/adviseur. Alle bovenstaande tarieven zijn er op gebaseerd dat de aanvragen compleet, digitaal en conform de beschikbare 
standaardocumenten van VMD Koster worden aangeleverd. Bovengenoemde tarieven zijn of vrij van BTW of exclusief BTW. Indien een financieel product niet via 
VMD Koster verzekeringen gesloten is of loopt, dan wordt er BTW over de tarieven geheven. Peildatum voor berekening beheer is 1 januari van elk jaar.De prijzen 
worden per jaar vastgesteld.
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