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De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
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Bovengenoemde advieskosten zijn gebaseerd op het geven van advies over één specifiek financieel product. Dit advies kan tegen extra kosten
uitgebreid worden naar een totaal financieel plan.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
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Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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