
 

 

 

 

Dienstverleningsdocument         

Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kootstra Advies V.O.F.  

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit 

van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij 

wederzijds van elkaar mogen verwachten.  

 

Wie zijn wij? 

Kootstra Advies biedt u deskundig en betrouwbaar advies op het gebied van hypotheken & 

verzekeringen. Wij zijn ook zelfstandig intermediair van de RegioBank.  

 

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 

Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken en 

verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken en verzekeringen. Hierdoor 

zijn wij onafhankelijk. Wat betreft de RegioBank, wij bieden betaal-, spaar- en 

kredietproducten aan van de RegioBank.  

 

Onze diensten 

Wij zijn een allround financieel advieskantoor. Wij richten ons op de particuliere markt, maar 

ook op de zakelijke markt. Wij adviseren in complexe financiële producten en helpen u met 

het afbakenen van risico’s. Dit proberen wij altijd in begrijpelijke taal te communiceren naar 

u. In welke producten is Kootstra Advies V.O.F. gespecialiseerd? 

-- Schadeverzekeringen (particulier & zakelijk) 

-- Inkomensverzekeringen (particulier & zakelijk) 

-- Hypotheken (particulier & zakelijk)  

-- Kredieten (particulier & zakelijk) 

-- Pensioenproducten  

-- Betaal- en spaarproducten (particulier & zakelijk) 

 

 



Onze tarieven 

 

Diensten   Uren indicatie   Totaal 

Uurtarief       € 125 

Hypotheken – nieuw – part.  14   € 1750  

Hypotheken – nieuw – zak.  16   € 2000 

Hypotheken – omzetting  12   € 1500 

Lijfrente     1   € 125 

Overlijdensrisicoverzekering  1,5   € 187,50 

Uitvaartverzekering   0,5   € 62,50 

Schadeverzekering   X   Provisie 

Inkomensverzekering   3   € 375 

Zakelijke verzekeringen  X   Provisie 

Dit overzicht geeft een indicatie weer van het aantal uren. Dit kan afwijken in uw persoonlijke 

situatie. Het tarief leggen wij vast in de opdracht tot de dienstverlening.  

 

Wat verwachten wij van u? 

Wij verwachten van u dat u volledige openheid geeft wat betreft relevante zaken. Op deze 

manier zijn wij in staat om een eerlijk & betrouwbaar advies te  geven.  

 

Bereikbaarheid 

In principe zijn wij telefonische bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot en 

met 17:00 uur. Afspraken buiten kantoortijden worden in overleg gemaakt, maar dit behoort 

zeker tot de mogelijkheden. U kunt contact zoeken op onderstaande manieren. 

 

Telefoonnummer kantoor: 0511-544442 

Algemeen emailadres: info@kootstraadvies.nl 

Bezoekadres:   Ried 9, 9285KK Buitenpost 

Postadres:   Ried 9, 9285KK Buitenpost  

Website:   www.kootstraadvies.nl  

 

Wij zijn u graag van dienst! 

 

Een warme groet,  

Het team van Kootstra Advies 

mailto:info@kootstraadvies.nl

