Overeenkomst van Dienstverlening tevens dienstverleningsdocument
Partijen:
1. VergelijkShop, gevestigd te Wolvega aan de Industrieweg 12 8471 AD, ten deze rechtsgeldig en
de vertegenwoordigd door Joas From, hierna te noemen "opdrachtnemer";
en
2. de heer/mevrouw ................................................................................................................
en heer/mevrouw ................................................................................................................
wonende te .........................................................................................................................
aan de .........................................................................................................(Straat Postcode),
hierna te noemen 'opdrachtgever';
nemen in aanmerking dat:

.
..

Opdrachtnemer zich bezighoudt met het adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen, hypotheken en financiële planning;
Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van opdrachtnemer;
Partijen de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, welke opdracht door
opdrachtnemer is aanvaard, nader hebben omschreven in onderhavige overeenkomst
alsmede de afspraken welke zij hebben gemaakt in deze overeenkomst hebben vastgelegd.

en zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 – De opdracht
1. Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer de opdracht hem te adviseren over, alsmede te
bemiddelen bij de totstandkoming van een (aanvinken wat van toepassing is):

Hypotheek
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Levensverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Schadepakket
Uitvaartverzekering
Pensioenvoorziening
Krediet
Aankoopbemiddeling
Belastingaangifte
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Artikel 2 – Inventarisatieformulier
1. Teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren vult opdrachtnemer samen met opdrachtgever
een uitgebreide inventarisatie in waarop de gegevens van opdrachtgever en overige relevante
informatie staan vermeld die opdrachtnemer bij de aan opdrachtgever te verstrekken adviezen zal
laten meewegen.
2. Opdrachtgever is gehouden alle wijzigingen in zijn persoonlijke situatie, zoals een wijziging van de
gezinssamenstelling, wijziging van werkgever, de hoogte van zijn inkomen etc. alsmede voor de
advisering door opdrachtnemer overige relevante omstandigheden steeds onverwijld aan
opdrachtnemer door te geven, ten einde opdrachtnemer in staat te stellen de opdracht naar
behoren uit te voeren.

Artikel 3 – Beloning
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen kiezen uit drie verschillende vormen voor de beloning
van opdrachtnemer (aanvinken wat van toepassing is).
Provisie
Voor het adviseren over en bemiddelen bij de totstandkoming van het product ontvangt
opdrachtnemer een provisie van de maatschappij met wie opdrachtgever na bemiddeling door
opdrachtnemer een overeenkomst zal sluiten. Deze provisie zal door de maatschappij worden
verdisconteerd in de aan opdrachtgever in rekening te brengen afsluitkosten/premies.
Opdrachtgever krijgt vooraf aan ons advies volledige transparantie in de werkzaamheden die
opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht. VergelijkShop werkt volledig transparant.
Opdrachtnemer laat waar mogelijk zien hoeveel provisie er wordt betaald voor de producten
die afgesloten worden.
Uurtarief
Het aantal uren die opdrachtnemer besteedt aan het tot stand brengen van de door
opdrachtgever gekozen producten, wordt rechtstreeks aan opdrachtgever gefactureerd. Het
tarief bedraagt € 125,- per uur. Hiervan wordt een overzicht verstrekt door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal vooraf aan zijn advies volledige transparantie geven in de
werkzaamheden
voor
opdrachtgever
worden
verricht.
In
het
geval
van
hypotheekbemiddeling, heeft opdrachtgever de keuze of dit door de notaris zal worden
voldaan of door opdrachtgever zelf.
Vast bedrag (fixed fee)
Voor het advies wordt vooraf een vast bedrag afgesproken. Opdrachtgever krijgt vooraf aan
het advies volledige transparantie in de werkzaamheden die opdrachtnemer zal verrichten. In
het geval van hypotheekbemiddeling, heeft opdrachtgever de keuze of dit door de notaris zal
worden voldaan of door opdrachtgever zelf. Het overeengekomen bedrag is: € ………………………
Artikel 4 - Intrekken opdracht
Indien opdrachtgever op enig moment nadat opdrachtnemer zijn werkzaamheden heeft
aangevangen, om welke reden dan ook, besluit om van verdere gebruikmaking van de
dienstverlening van opdrachtnemer af te zien en de opdracht intrekt, is opdrachtgever een
honorarium van € 125,- per aan de opdracht besteed uur aan opdrachtnemer verschuldigd.
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Artikel 5 – Algemene voorwaarden en dienstenwijzer
1.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van VergelijkShop van toepassing.
Opdrachtgever verklaart dat hij een exemplaar van opdrachtnemer heeft ontvangen.

2.

Opdrachtgever verklaart dat hij een exemplaar van de dienstenwijzer van VergelijkShop kosteloos
van opdrachtnemer heeft ontvangen.

Artikel 6 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ……………………………………………(Plaats)

op ………………………………………(datum),

VergelijkShop,

……………………………………………(naam opdrachtgever)

……………………………………………

……………………………………………

Voor deze:
Joas From
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