
OPDRACHTFORMULIER

                                            Postbus 94, 8400 AB GORREDIJK

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hierna te noemen: "opdrachtgever"

Opdracht aan: GH Verzekeringen & Hypotheken, 8400 AB te GORREDIJK

Hierna te noemen "opdrachtnemer", tot het geven van onafhankelijk en objectief financieel advies en/of de inkoop van/of

advisering inzake financiële producten, zoals verzekeringen, hypotheken, financieringen en spaarrekeningen.

De opdracht is:

0 Complete inventarisatie en advisering ten behoeve van een hypotheek/financiering/schadeverzekering(en)

 of uitvaartverzekering(en).

0 Financieel plan ten behoeve van een overlijdensrisico

0 Financieel plan ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsrisico

0 Financieel plan ten behoeve van het lang leven risico

0 Inkoop/advisering van…………………………………………………………………………………………..

0 Anders, nl:…………………………………………………………………………………………………………….

Op deze overeenkomst zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

0 Opdrachtgever zal de gemaakte adviesuren rechtstreeks aan opdrachtnemer vergoeden.  

Het overeengekomen uurtarief is €125 exclusief BTW voor de financieel adviseur en €75 exclusief BTW voor 

de administratieve verwerking. Betaling geschiedt na een specificatie van de gemaakte uren.

0 Opdrachtgever betaald een nota ad €…………….. Dit is voor de hierboven vermelde advieswerkzaamheden.

0 Opdrachtgever betaald door middel van een ingebouwde component in de premie doorlopende provisie op

 de schadeverzekering(en). 

Opdrachtgever verklaard de volgende documenten te hebben ontvangen of daarvan kennis te hebben genomen: kopie

van het opdrachtformulier, dienstenwijzer, financieel stappenplan en de algemene leveringsvoorwaarden.

Klant verklaard hiermee akkoord te gaan.

Datum  Plaats

………………………………………. ……………………………………….

Handtekening Handtekening partner  Handtekening adviseur

………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….



Algemene leveringsvoorwaarden GH Verzekeringen & Hypotheken d.d. oktober 2014

Artikel 1

De opdrachtgever realiseert zich en gaat hiermee onvoorwaardelijk akkoord, dat bij het ondertekenen van deze 

opdracht, de door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte advieskosten vergoed zullen worden.

Wanneer de opdrachtgever besluit de opdracht te beëindigen, zonder dat er sprake is van het afsluiten van een 

financieel product, dient de opdrachtgever zelf voor betaling van de gemaakt kosten zorg te dragen(zoals in de opdracht  

overeengekomen). 

* Indien gekozen is voor vergoeding op basis van uurtarief , dan worden minimaal 2 en maximaal 15 uren in rekening 

   gebracht. Hierbij zal het gemaakte aantal uren worden gespecificeerd. 

* Indien gekozen is voor vergoeding op basis van een vast bedrag, dan wordt dit bedrag in rekening gebracht, met uitzonde-

   ring van hypotheken. U betaald 0,5% annuleringskosten over de hoofdsom van de hypotheek wanneer de geaccepteerde 

   (getekende)hypotheekofferte niet binnen de gegeven termijn nagekomen wordt. U betaald 1.0% annuleringskosten over

   de hoofdsom van de hypotheek wanneer de geaccepteerde, getekende offerte niet binnen de gegeven termijn 

   nagekomen wordt en finaal akkoord gegeven is door de hypotheekverstrekker. 

* Voor schadeverzekeringen worden geen kosten in rekening gebracht voor gedane advieswerkzaamheden.  

Artikel 2

Betalingsverplichtingen van opdrachtgever tegenover opdrachtnemer dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn 

nagekomen. Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt altijd eerst een herinnering verzonden. Bij het uitblijven

van betaling zonder reden zal iedere vorm van verdere dienstverlening gestaakt worden totdat de verschuldigde betaling

ontvangen is. Opdrachtnemer kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente ad 8,25%(per 1 januari

2014) in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening

worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 3

Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, welke opdrachtnemer maakt of heeft gemaakt als gevolg van de niet-

nakoming door opdrachtgever van diens uit hoofde van deze overeenkomst ontstane betalingsverplichting(en), komen 

ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4

Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens 

van de andere partij en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van 

deze overeenkomst noodzakelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst voor

onbepaalde tijd van kracht.

Artikel 5

Wijziging en/of aanvulling van deze overeenkomst is alleen rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd en door partijen 

ondertekend. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in onderling overleg trachten een 

aanvullende regeling te treffen. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6

Na het ondertekenen van het opdrachtformulier heeft de opdrachtgever 5 werkdagen bedenktijd. Binnen deze 5 werk-

dagen kan de opdrachtgever de gemaakte afspraken kosteloos terug draaien. 


