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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING 
 

Ondergetekenden: 
 

De heer/ mevrouw…………………………………………………….………………………………, 

wonende te …………………………………………………………………………………………….., 

aan de ………………………………………………………………….…………………………………; 
 

hierna te noemen: opdrachtgever; 
 

en 

 
Hypotheek Info Punt / ……………………, gevestigd te …………………………., 

 
hierna te noemen: opdrachtnemer; 

 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

 
1. Aard en duur van de opdracht 

 
Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: 

 

□ Advisering en bemiddeling in hypotheken; 

□ Advisering en bemiddeling in overige complexe producten*; 

□ Advisering en bemiddeling in losse overlijdensrisicoverzekeringen(en); 

□ Advisering en bemiddeling in uitvaartverzekering(en) 

 
*De meest voorkomende complexe producten zijn: hypotheken, levensverzekeringen (kapitaal- en 

lijfrenteverzekeringen), spaarverzekering, bankspaarproducten en beleggingsproducten. 

 
Anders, namelijk: 

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

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

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

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

 
De door opdrachtnemer te vervullen opdrachten zijn als volgt omschreven: 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor de 

duur van de afgesproken werkzaamheden. De overeenkomst kan door beide partijen te 

allen tijde worden beëindigd, waarna opdrachtgever de kosten behorende bij de tot dat 
moment verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer aan opdrachtnemer zal voldoen. 

 
 

2. Beloning 

 

□ Vast tarief, bedrag €……………….. 

□ Uurtarief (€ 100,00 - € 175,00 afhankelijk van soort dienst), inschatting aantal uren………………. 

□ Abonnement, bedrag per maand €……………………. 

□ Combinatie van bovenstaande beloningsvormen, te weten.………………………………………………….. 

Als u een factuur van ons ontvangt (bij vast tarief of uurtarief) is het mogelijk om gespreid te betalen. 

 

 
3. Voortijdige beëindiging opdracht 

 
Indien u gekozen heeft voor bemiddeling en advisering en u uiteindelijk niet door Hypotheek Info Punt 

de bemiddeling laat uitvoeren maar deze opdracht alsnog verleent aan een derde partij, dan worden 

de gemaakte uren in rekening gebracht. 
 

 
4. Algemene bepalingen 

 

Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene voorwaarden en het dienstverleningsdocument 
van Hypotheek Info Punt. Opdrachtgever heeft een exemplaar van de genoemde documenten 

ontvangen (of heeft deze documenten ingezien via de website van Hypotheek Info Punt) en gaat met 
de inhoud akkoord. Deze documenten zijn van toepassing behoudens daarvan in deze overeenkomst 

uitdrukkelijk is afgeweken. 

 
 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud 

te…………………………………………………………, 

op ……………………………………………………….., 

 

Akkoord opdrachtgever:     Opdrachtnemer: 

 

 

 

 

Naam opdrachtgever:……………………………….  Naam opdrachtnemer:…………………………
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