Opdracht tot dienstverlening voor
bemiddeling hypotheek en/ of levensverzekering
Door ondertekening van dit document geef jij Hypotheeklijn opdracht voor jou aan de slag te gaan met
het bemiddelen en aanvragen van jouw hypotheek. Je krijgt van ons advies en samen bepalen we
waar de hypotheek wordt aangevraagd. Ook krijg je advies over wat er gebeurt bij overlijden,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast vragen wij de hypotheek voor je aan en regelen
alles van A tot Z.
Voor de bemiddeling en het aanvragen van jouw hypotheek betaal je ons eenmalig een bedrag van
€ 2.650,00. Over dit bedrag hoef je overigens geen BTW te betalen. Voor het afsluiten van een
overlijdensrisicoverzekering wordt een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht. Daarnaast
berekenen sommige geldverstrekkers dossierkosten, ter hoogte van € 250,00. Indien dit het geval is,
dan factureren wij deze door aan jou. Ook ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, privacy
statement en het dienstverleningsdocument, welke je kunt vinden op onze website.
Mocht je tussentijds besluiten dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan
bedragen de annuleringkosten € 950,00. Deze kosten staan los van de annuleringskosten die
geldverstrekker (mogelijk) berekent. Mocht de geldverstrekker je geen hypotheek willen verstrekken
en je hebt geen BKR codering of informatie achtergehouden, dan bedragen de kosten € 300,00.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

wij informeren en adviseren je over jouw hypotheek;
wij vragen de hypotheek voor je aan;
wij controleren je documenten zodat wij de voorlopige offerte kunnen aanvragen;
wij verzorgen de communicatie tussen jou en de geldverstrekker;
wij controleren de aanvullende documenten en geven daar terugkoppeling over;
wij houden toezicht op de completering van jouw hypotheekdossier;
wij informeren jou zodra de hypotheekstukken naar de notaris zijn verzonden

Jouw gegevens
Opdrachtgever 1:

0 De heer 0 Mevrouw

_____________________________

Opdrachtgever 2:

0 De heer 0 Mevrouw

_____________________________

Telefoonnummer:

______________________________________________________

Emailadres:

______________________________________________________

Hierbij ga ik akkoord met de opdrachtverklaring, algemene voorwaarden,
dienstverleningsdocument en privacy statement (in te zien op www.hypotheeklijn.com):

Plaats: ______________________________Datum: ______________

Handtekening opdrachtgever 1:

_______________________________________________

Handtekening opdrachtgever 2:

_______________________________________________
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