Tarievenoverzicht
Voorwaarden per loyaliteitsklasse

Een loyale samenwerking komt ten goede aan een efficiënt acceptatieproces. Het acceptatieproces
is gebaat bij correcte documentaanlevering, loyale samenwerking per geldverstrekker-specialistenteam en een korte doorlooptijd. U heeft invloed op deze drie pijlers en wanneer u deze pijlers
effectief inzet, scheelt dit tijd en kosten in het acceptatieproces. Dit efficiëntievoordeel geven we u
graag terug.
In de basisklasse betaalt u onze standaard dossierprijs van € 325 (van aanvraag t/m finaal akkoord). U kunt
doorgroeien naar onderstaande loyaliteitsklasses waarmee u een korting op de dossierprijs bewerkstelligt.
Elk half jaar wordt opnieuw de loyaliteitsklasse bepaald op basis van de dossierkwaliteit van de voorgaande
periode. De nieuwe dossierprijs gaat in vanaf het eerste dossier dat wordt aangeboden na het bepalen van
de nieuwe loyaliteitsklasse. De klasse waarin uw kantoor start is gebaseerd op de kwaliteitsresultaten van
de huidige samenwerking.
Basis

Brons

Zilver

Goud

Totaalbedrag t/m aanvraag

€

€

€

€

Totaalbedrag t/m rente-aanbod uitgebracht

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

Totaalbedrag t/m rente-aanbod getekend
retour*

€ 225

€ 225

€ 225

€ 199

Totaalbedrag t/m finaal akkoord

€ 325

€ 275

€ 250

€ 199

Krediet technische mutaties

€ 175

€ 175

€ 175

€ 175

(o.a. hoofdelijke aansprakelijkheid en omzettingen)

75

75

75

75

* Voor geldverstrekkers die geen getekend rente-aanbod retour verlangen, hanteren we dit tarief bij completering van
het dossier.

Spelregels
• Bedragen zijn vrijgesteld van BTW en gelden per aanvraag en voor al onze aanbieders.
• De kosten worden in rekening courant verhouding geboekt en in week 2 van de aansluitende maand
automatisch geïncasseerd.
• Per dossier is een factuur beschikbaar om te overhandigen aan uw klant.
• Elk half jaar wordt op basis van de dossierkwaliteit en voorwaarden per loyaliteitsklasse bepaald in welke
klasse u het aansluitende half jaar wordt ingedeeld.
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Brons
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste drie geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde
doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 28 dagen. Het percentage van het
aantal documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 80%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u
een dossierkorting van € 50 en betaalt u maximaal € 275 (van aanvraag t/m finaal akkoord).

Zilver
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste vier geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde
doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 21 dagen. Het percentage van het
aantal documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 85%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u
een dossierkorting van € 75 en betaalt u maximaal € 250 (van aanvraag t/m finaal akkoord).

Goud
In deze loyaliteitsklasse werkt u met ons samen voor tenminste vijf geldverstrekkers en bedraagt de gemiddelde doorlooptijd per dossier van aanvraag tot en met het eerste akkoord maximaal 14 dagen. Het percentage van het aantal
documenten dat u in een keer goed aanlevert is tenminste 90%. Voldoet u aan deze drie criteria dan ontvangt u een
dossierkorting van € 126 en betaalt u maximaal € 199 (van aanvraag t/m finaal akkoord).
Wij gaan uit van het gemiddelde per criterium over alle dossiers in een betreffende periode van zes maanden.

Overige dienstverlening

Zakelijk Buy-to-Let

€ 495 de kosten voor de aanvraag worden berekend
vanaf het moment dat het rente-aanbod wordt
uitgebracht. Er geldt 1 complete prijs per dossier.
Deze dossiers tellen niet mee in het
loyaliteitsprogramma.

Compleet Dossier Service

€ 225

Taxatie Service

Taxatie € 575, Verbouwing € 50, Bouwkundige
keuring € 350

Bankgarantie Service

Netto tarief € 200, Vergoeding € 265

Verduurzaming Service

Gratis

Wij behouden het recht voor prijswijzigingen toe te passen.
Wij communiceren dit o.a. via onze website www.flexfront.nl
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