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Opdracht tot dienstverlening 

 

- DIT FORMULIER DIENT ONLINE TE WORDEN INGEVULD VIA AANVRAGEN.RAADHUYS.EU  

- U DIENT ZICH EERST TE REGISTREREN ALS GEBRUIKER VAN HET ONLINE AANVRAGENSYSTEEM VIA 

AANVRAGEN.RAADHUYS.EU/REGISTREREN 

- EEN COMPLEET STAPPENPLAN VINDT U ONDER DOWNLOADS OP WWW.RAADHUYS.EU 

 

Dienstverlening 

De dienstverlening van Raadhuys B.V. bestaat uit het opstellen van een financiële analyse / inkomensverklaring.  

 

Gegevens ondernemer  

Naam en Voorletter(s)  :………………………………………………………………………………………  

Adres     : ………………………………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats  : ………………………………………………………………………………………  

E-mailadres   : ………………………………………………………………………………………  

 

Nationale Hypotheek Garantie (aankruisen van wat toepassing is) 

 JA 

 NEE, maak dan een keuze uit onderstaande geldverstrekkers. 

Naam geldverstrekker waar de aanvraag wordt / is ingediend. Let op: één geldverstrekker aangeven. Indien  

achteraf een andere geldverstrekker wordt gekozen, dan kan de inkomensverklaring kosteloos aangepast worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze geldverstrekker beoordeelt zelf ook nog het inkomen voor zover het niet- NHG betreft. 

 AEGON  Munt Hypotheken 

 Argenta  Nationale-Nederlanden 

 ASN  NIBC 

 a.s.r.  Obvion 

 bijBouwe  Philips Pensioenfonds 

 BLGwonen  RegioBank 

 Centraal Beheer  ROBUUST 

 Colibri 

 Dynamic Verhuur Hypotheek 

 IQWoon 

 Merius Hypotheken 

 SNS 

 Tulp Hypotheken 

 Venn Hypotheken 

 ABN Amro* 
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Tariefgroepen  (aankruisen wat van toepassing is). Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.  

 

 Tariefgroep 1   € 225,-: eenmanszaak 

 Tariefgroep 2   € 405,-: v.o.f. / maatschap / één vennootschap 

 Tariefgroep 3   € 495,-: tot en met twee vennootschappen 

 Tariefgroep 4   € 585,-: tot en met drie vennootschappen 

 Tariefgroep 5   € 585,- plus € 75,- per extra vennootschap: > drie vennootschappen 

 

Ingeval Raadhuys B.V. een nihil inkomensverklaring afgeeft (bv. als de aanvraag niet voldoet aan de criteria 

van de betreffende geldverstrekker), dan geldt een gereduceerd tarief van 45% van genoemde tarieven. 

Voorwaarden 

 Opdrachtgever verklaart deze opdrachtbevestiging naar waarheid te hebben ingevuld en in te staan voor de 

juistheid van de aangeleverde  / aan te leveren stukken. 

 Raadhuys B.V. is bevoegd om de gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de financiële analyse / 

inkomensverklaring te delen met de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt / is ingediend en / 

of met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) de uitvoerder van Nationale Hypotheek Garantie 

en / of anderen door het WEW aangewezen deskundigen. 

 Raadhuys B.V. is bevoegd om vragen van de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt / is ingediend 

met betrekking tot de financiële analyse te beantwoorden. 

 Indien betrokkene zelf de factuur betaalt en/of de gegevens zijn vertrekt door een adviseur / tussenpersoon 

/ intermediair (derde), staat deze laatste er voor in dat betrokkene instemt met deze voorwaarden en 

toestemming heeft verleend tot gebruik van de gegevens als hier omschreven door Raadhuys B.V. 

 Raadhuys B.V. behoudt zich het recht voor om ná ontvangst van de benodigde stukken het tarief aan te 

passen, indien blijkt dat de structuur van de onderneming(en) anders is dan opgegeven in de opdracht tot 

dienstverlening. Alsdan zal voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening een prijsopgave worden 

verstrekt. Raadhuys B.V. kan aanvullende informatie opvragen en verwerken in de financiële analyse.  

 De geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt / is ingediend kan afwijken van het door Raadhuys 

B.V. vastgestelde bestendige inkomen.  

 Raadhuys B.V. behoudt zich het recht voor om geen financiële analyse / inkomensverklaring af te geven, 

indien de financiële positie daar aanleiding toe geeft of op grond van andere redenen. 

 Raadhuys B.V. heeft geen acceptatiebevoegdheid van betreffende geldverstrekker(s). De algemene 

voorwaarden van Raadhuys B.V. evenals de privacy verklaring zijn van toepassing en zijn te raadplegen op de 

website www.raadhuys.eu en worden op eerste verzoek toegestuurd. 

 Betaling geschied via iDeal nadat de inkomensverklaring is opgesteld. U ontvangs de inkomensverklaring 

direct nadat de betaling heeft plaatsgevonden. 
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Plaats en datum  : 

 

Handtekening   :  

 

Door ondertekening van dit formulier (of via het indienen van aanvragen in het online aanvragensysteem) geeft u 

tevens opdracht aan Raadhuys B.V. voor het uitvoeren van de financiële analyse/inkomensverklaring en geeft u 

toestemming aan Raadhuys B.V. om uw persoonsgegevens of in voorkomend geval die van uw klant ten behoeve 

daarvan te verwerken en verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de privacy verklaring en de (algemene) 

voorwaarden van Raadhuys B.V., die zijn te raadplegen op de website www.raadhuys.eu en op eerste verzoek worden 

toegezonden. 

http://www.raadhuys.eu/

