
 Financieel  
Service 

 Abonnement

Uw financiële werkzaamheden uitbesteed



Stel zelf uw Service abonnement samen. Ons Service Abonnement is 
modulair opgebouwd. U bepaalt dus zelf welke werkzaamheden u 
door ons wilt laten uitvoeren.

Tarief per maand   Particulier  ZZPer
(inclusief BTW & Assurantie Belasting)

Mijn Account    € 3,50   € 3,50

Hypotheek module   € 10,-   € 10,-

Aanvullend Pensioen module  € 10,-   € 10,-

Woon module    € 12,50   € 12,50

Vervoer module   € 8,50   € 10,-

Bedrijfsschade module     € 4,50 / € 7,50*

Inkomensrisico module     € 25,-

Budget Planning   € 5,- 

Fiscale module    € 10,-   € 8,-**

ZZP Basis pakket      € 89**,-

ZZP Plus pakket      €119**,- 

 

* inclusief bedrijfsgebouw. ** excl.BTW. De toelichting over wat er onder 
het Service abonnement valt kunt u lezen bij de downloads op www.schuurmanfinancieeladvies.nl

Tarieven



 
Met een Financieel Service abonne-
ment besteedt u als particulier of 
zzp-er de werkzaamheden voor de 
financiële dienstverlening aan ons 
uit. Wij bewaken en beheren uw fi-
nanciële zaken en laten het u tijdig 
weten wanneer er wijzigingen zijn 
die invloed hebben op uw financiële 
zaken. Dit doen wij door periodieke 
gesprekken en nieuwsbrieven.

Het abonnement is modulair opge-
bouwd wat betekent dat u deze zelf 
kunt samenstellen. Zo kunt u dus be-
palen welke werkzaamheden u door 
ons wilt laten uitvoeren en wat u zelf 
wilt doen. Door het zelf op te bouwen 
abonnement weet u meteen welk be-
drag u maandelijks betaalt voor het 
onderhoud en voor het ontvangen van 
ondersteuning bij financiële beslissin-
gen. Hiernaast kunt u de verschillende 
modules en prijzen per maand zien.

Wat is het verschil tussen een  
Financieel Service abonne-
ment en provisie? 

Beide vormen zijn een  beloningsma-
nier voor de financieel adviseur. U 
betaalt via het Financieel Service abon-
nement een vast maandelijks bedrag 
voor de dienstverlening die u afneemt.  

Een provisie zit verwerkt in de pre-
mie die u betaalt over de afgesloten 
producten. Bij een Financieel Service 
abonnement is het percentage dat 
u normaal aan provisie zou betalen 
van uw premie afgehaald. De premie 
is daardoor zo’n 20 tot 25% lager voor 
uw verzekeringen, maar in plaats daar-
van betaalt u dus een vast bedrag voor 
het Financieel Service abonnement.

Wat zijn de voordelen van  
een Financieel Service 
abonnement?

• Onafhankelijke vergelijken van 
financiële producten

• Korting op advies- en 
bemiddelingskosten

• Vast maandbedrag dan weet u 
waar u aan toe bent

• Duidelijk omschreven wat de 
dienstverlening inhoudt

• Voorbeeld brieven voor elke 
situatie in de juridische helpdesk

• Periodieke gesprekken en 
nieuwsbrieven

• Klant portaal voor inzicht in de 
verschillende financiële producten

• Klant portaal voor mijn financieel 
advies en mijn woning

• Advies over financiering van 
energie maatregelen en de 
subsidies

• Maken van een betaalplan en 
financieel plan

Stel zelf uw Service abonnement samen. Ons Service Abonnement is 
modulair opgebouwd. U bepaalt dus zelf welke werkzaamheden u 
door ons wilt laten uitvoeren.
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* inclusief bedrijfsgebouw. ** excl.BTW. De toelichting over wat er onder 
het Service abonnement valt kunt u lezen bij de downloads op www.schuurmanfinancieeladvies.nl

Stel zelf uw Financieel Service  
Abonnement samen



Financieel advies en  
Bemiddeling kan bestaan uit:

• Hypotheek advies
• Aanvullend pensioen advies
• Vermogens advies
• Inkomens advies
• Nabestaande advies
• Uitvaart advies

Klanten met een Financieel Service 
Abonnement krijgen korting op 
deze adviezen.

Welke Financiële dienstverlening 
treft u bij ons aan:

Aankoop begeleiding  
particuliere woning:

Als Erkend Aankoop Bemiddelaar voor 
particuliere woningen, pakken wij het  
volgende voor u op:

• Bezichtigen van de woning
• Beoordelen aankoopwaarde van de 

woning
• Verstrekken van adviezen om tot 

aankoop van de woning te komen
• Voeren van de onderhandelingen 

met verkoper(s) of diens 
vertegenwoordigers

• Controleren van de relevante 
conceptovereenkomsten

• Begeleiding bij de afwikkeling van de 
aankoop, zoals het beoordelen van de 
koopovereenkomst en de aanvraag 
van de woonvergunning

In combinatie met  
Hypotheek advies 

 betaald u voor deze  
dienst € 750,-



Wij kunnen voor u kijken en verge-
lijken welke risico’s u wilt afdekken 
met een schadeverzekering.

Schade verzekeringen voor de woning, 
recreatie, vervoer en zakelijke verzeke-
ringen voor de ZZPer.

Wij kunnen met veel verzekeraars  za-
ken doen, maar wij hebben wel onze 
voorkeur voor verzekeraars met een 
goed prijs/kwaliteit verhouding.

Daarnaast kunt u bij 
ons terecht voor:
 
Financiële Administratie ZZPer hier-
voor hebben wij een goede samen-
werking met boekhouders in de regio.

Verkoop van de woning via lokale  
makelaars of een landelijke internet 
makelaar.

Opmaken van verbouwingsplanning, 
onderhoudsplanning of energie maat-
regelen plannen.

Verkoop van Energie, Telecom,  
Internet voor de particuliere woning

Overige dienstverlening

In combinatie met  
Hypotheek advies 

 betaald u voor deze  
dienst € 750,-

Schadeverzekeringen



Financieel Café
Via Schuurman Financieel Café de-
len wij informatie met onze klanten 
via workshops en opleidingen ook 
staan wij in de regio op evenemen-
ten en beurzen.

Wij kunnen opleidingen en workshops 
verzorgen over financiële zaken voor 
de particulier of zzper. 

We kunnen samen met u of met uw 
netwerk discussiëren over duurzaam-
heid of andere actuele onderwerpen. 

Wilt u meer weten over de mogelijk- 
heden bel of mail ons dan.



Samenwerkende partners

Wat zeggen onze klanten
De mening van onze klanten is zeer belangrijk

Goed, eerlijk en zeer zinvol financieel ad-
vies gehad van Emiel in duidelijke taal, ge-
sprek was ook een eyeopener voor mij dus 
ik zou schuurman advies zeer aanbevelen  

Bedrijfsleider Frank de Lange  
 

Duidelijke openheid van zaken op verschil-
lende verzekeringen. Totaalpakket met 
mogelijkheden om voldoende te keizen 
hoeveel dekking/verzekering. Maakt alles 
zeer inzichtelijk en duidelijk in een overzicht 
wat en in welke mate te verzekeren
     
 Jasper Rijntjes



Schuurman Financieel Advies
Walstraat 67
7061 CA Terborg
0315-341975
info@schuurmanfinancieeladvies.nl
www.schuurmanfinancieeladvies.nl


