OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING
2019-11

Ondergetekenden:
naam cliënt
adres
postcode/woonplaats

: De heer/mevrouw
:
:

hierna te noemen: "cliënt"
en
naam
afdeling
kantoorhoudend te

: De Financieelspecialist B.V.
: www.hypotheekspecialist.nl
: Platinaweg 25 – 2544 EZ Den Haag

komen hierbij als volgt overeen.
1 - omschrijving prestatie De Financieelspecialist B.V.
De Financieelspecialist B.V. zal ten behoeve van cliënt de volgende dienst(en) leveren:
hypotheekadvies en hypotheekbemiddeling.
2 - specifieke wensen/uitgangspunten cliënt.
Bij de uitvoering van punt 1 van deze overeenkomst, zal hypotheekspecialist.nl zoveel mogelijk rekening houden met de
volgende specifieke wensen en uitgangspunten van cliënt:
Hypotheek bij:
Hypotheekvorm:
Rentevaste periode:

3 - vergoeding.
De overeengekomen vergoeding voor de dienstverlening bedraagt: €___________
Deze vergoeding is verschuldigd in de gevallen en op de momenten zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden 2018-1 en
prijslijst 2019-11
4 - betalingskeuze.
Selecteer keuze betaaloptie. Indien cliënt later betaalt, schuift de keuze na verstrijken van de betalingstermijn automatisch door
naar de volgende betaaloptie:
OBetaaloptie 1: Betaling achteraf, direct na ontvangst bindende offerte.
OBetaaloptie 2: Betaling achteraf via notarisafrekening, waarbij een toeslag wordt berekend van € 100,-5 - afwikkelingstermijn.
Voor de uitvoering van de in punt 1 van deze overeenkomst vastgelegde dienstverlening heeft De Financieelspecialist B.V. een:
indicatieve afwikkeltermijn:
6 - overige bepalingen.
Onazorg: serviceabonnement (tegen maandelijkse vergoeding)
Onazorg: geen serviceabonnement (indien gewenst nazorg op uurdeclaratie)
7 - voorwaarden van dienstverlening.
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden 2018-1. Cliënt verklaart een exemplaar hiervan te hebben
ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan. Cliënt verklaart tevens een exemplaar van het Dienstverleningsdocument
inclusief Prijslijst 2019-11, te hebben ontvangen en is akkoord met de inhoud.
Den Haag
___________________________________________________________________________________________________________
(plaats)
(datum)

___________________________________________________________________________________________________________
(handtekening De Financieelspecialist B.V.)
(handtekening cliënt)

De Financieelspecialist BV Platinaweg 25 2544 EZ Den Haag Tel: 088-8855555 info@deFinancieelspecialist.nl
Internet:
www.deFinancieelspecialist.nl
www.hypotheekspecialist.nl
www.verzekeringspecialist.nl
Algemene Voorwaarden: Op al onze diensten en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd bij de K.V.K. onder nummer 24390093 WFD Vergunning 12019351 Bank NL78INGB0004849101

