
                       UNIQUE FINANCES HOLDING B.V.

              Overzicht tarieven - Particuliere en Zakelijke Ondersteuning  -  2021

PARTICULIER ZAKELIJK

Beheer- en administratiekosten: RELATIE Vast tarief Vast tarief
JAARNOTA  per persoon, per jaar 49,00€          195,00€        per jaar

Hieronder vallen o.a. de behandeling en uitwerking van uw telefonische en/of schriftelijke verzoeken, algemene administratieve

werkzaamheden backoffice, contacten met bijv. verzekeraars en belastingdienst(en), korting op bepaalde tarieven, alsmede het beheer van uw dossier.

Indien u geen gebruik maakt van de Jaarnota, brengen wij de tarieven in rekening als zijnde 'geen relatie' , zonder korting.

De betreffende bedragen treft u aan in de kolom GEEN RELATIE, onder de kopjes: Tarieven Afspraken, Tarieven Aangiften en Tarieven Overig.

TARIEVEN AFSPRAKEN RELATIE GEEN RELATIE RELATIE ZAKELIJK

Vast tarief Vast tarief Tarieven  per uur *

Oriënterend kennismakingsgesprek vast tarief n.v.t. 78,50€               85,00€           

Financieel (plannings)adviesgesprek tarief, per uur 78,50€          90,00€               87,50€           

Hypotheek adviesgesprek tarief, per uur 97,50€          112,50€             115,00€        

Adviesgesprek, overig tarief, per uur 72,50€          77,50€               82,50€           

Mediation en  verdeling relationeel tarief, per uur 72,50€          77,50€               92,50€           

Ordenen administratie tarief, per uur 62,50€          67,50€               75,00€           

*Tarieven op basis van indicatie. Van tevoren worden tarieven besproken en afgestemd op basis van de omvang van de onderneming en de te verlenen diensten. 

TARIEVEN AANGIFTEN Vast Tarief* Vast Tarief   Vast Tarief

Invullen Aangifte Inkomstenbelasting per persoon, per aangifte 67,50€          77,50€               115,00€        

Invullen Voorlopige Teruggaaf per persoon, per aangifte 50,00€          65,00€               95,00€           

Aanpassen Voorlopige Teruggaaf per persoon, per wijziging 48,50€          67,50€               75,00€           

Invullen Huurtoeslag per persoon, per aangifte 48,50€          60,00€               x

Aanpassen Huurtoeslag per persoon, per wijziging 42,50€          50,00€               x

Invullen Zorgtoeslag per persoon, per aangifte 48,50€          60,00€               x

Aanpassen Zorgtoeslag per persoon, per wijziging 42,50€          50,00€               x

Invullen Kinderopvangtoeslag per persoon, per aangifte 50,00€          62,50€               x

Aanpassen Kinderopvangtoeslag per persoon, per wijziging 45,00€          52,50€               x

Invullen Kindgebonden Budget per persoon, per aangifte 48,50€          60,00€               x

Aanpassen Kindgebonden Budget per persoon, per wijziging 42,50€          50,00€               x

Invullen Erfrechtbelasting per aangifte 185,00€       205,00€             475,00€        

*Indien u besluit om een factuur inzake een Aangifte(n) contant ofwel dezelfde dag van het bezoek van Unique Finances (via internetbankieren)  
te voldoen, zal aan u als zijnde relatie € 5,- in mindering worden gebracht op de tarieven per aangifte/wijziging, per persoon, zoals hierboven ,  

U ontvangt te allen tijde een (digitale) factuur voor de geleverde dienst(en). De korting geldt alleen op de handelingen m.b.t. aangifte (tarieven).  

TARIEVEN OVERIG Vast Tarief* Vast Tarief* Tarieven per uur*

Afsluiten Hypotheek per dossier 1.850,00€    2.150,00€          85,00€           Juridisch

Oversluiten Hypotheek per dossier 1.750,00€    1.950,00€          75,00€           Contracten

Verzendingen middels aangetekende post per verzending, bij vooruitbetaling 8,95€            8,95€                  67,50€           Verzekeringen 

Aanvragen en afwikkelen (WOZ) krediet per aanvraag 400,00€       500,00€             95,00€           Financieringen

Opstellen correspondentie, bezwaar of klacht per brief, bezwaar of klacht Jaarnota 75,00€               85,00€           Fiscaal advies

Verwerken offerte/aanvraag nieuwe verzekering per offerte/aanvraag (Leven) Jaarnota 48,50€               85,00€           Bedrijfsprocessen

Verrichten administratieve werkzaamheden, overig per handeling/onderwerp Jaarnota 52,50€               52,50€           Ondersteuning 

Uitwerken schriftelijke en telefonische verzoeken per verzoek Jaarnota 47,50€               60,00€           P & O

Behandelen en afwikkelen schademeldingen per melding**/ongevallen Jaarnota 90,00€               55,00€           Correspondentie

Aanschrijven betaalachterstanden per aanschrijving, excl.incassokosten Jaarnota 5,00€                  75,00€           Structurering

*Bij afwijkende of complexe situaties, behouden wij ons het recht voor om de hieruit voortvloeiende extra kosten separaat in rekening te brengen. 

U ontvangt in dat geval vooraf een separate opgave van deze kosten. Dit geldt voor alle cliënten,particulier -zakelijk, zijnde relatie of geen relatie. 
**U heeft voor de de Jaarnota een tweetal schademeldingen per jaar die door ons kantoor worden behandeld. 

Boven de 2 meldingen geldt een aanvullend tarief.(t.b.v. arbeidsongeschiktheid - invalide - levensverzekering(en)

TARIEVEN:

Alle bovenstaande tarieven voor onze diensten zijn  exclusief BTW.  Alle bedragen zijn inclusief reistijd, landelijk vastgesteld.  

Over onze dienstverlening rekenen wij geen BTW vanwege de vrijstelling voor Financiële Dienstverleners.

AFSPRAKEN:

De bevestiging van een gemaakte afspraak wordt circa een week voor de afgesproken datum (digitaal) aan u verstuurd.  

Mocht u een gemaakte en/of bevestigde afspraak willen annuleren dan kunt u deze uiterlijk tot de in de afspraakbevestiging genoemde datum  kosteloos verzetten c.q. afzeggen.

 In de afspraakbevestiging wordt de datum van kosteloos annuleren vermeld.Ook bij  annuleren binnen 48 uur na het maken van de afspraak brengen wij € 49,-  bij u in rekening.

FACTUREN:

U ontvangt een (digitale) factuur o.b.v. de geleverde dienst(en), met een betaaltermijn van 8 dagen. Indien noodzakelijk ontvangt u na circa 8 dagen  een eerste herinnerig

na  15 dagen een tweede herinnering en na  28 dagen een aanmaning/ingebrekestelling met daarin vermeld een uiterste datum van het openstaande bedrag. 

Mocht de betaling na maximaal 31 dagen na afspraakdatum onverhoopt uitblijven dan zal de vordering 30 dagen vanaf de factuurdatum, 

aan het incassobureau worden uitbesteed.Alle extra kosten die verband houden met deze incassoprocedure komen geheel voor rekening van de betreffende debiteur.

Wij restitueren nimmer betalingen; een eventueel teveel door u betaald bedrag, zal worden verrekend met toekomstige facturen.
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