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Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs 
De Factorij  35A – 1689 AK  Zwaag – T (0229) 57 10 10 – www.comdam.nl  – info@comdam.nl 

 
 

 

In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven van ‘Commandeur & 

Dammes financieel adviseurs’. Wij hebben voor particulieren en ZZP’ers op maat gesneden 

mogelijkheden voor service, advies, bemiddeling en nazorg in de vorm van serviceabonnementen. U 

kunt kiezen uit de volgende serviceabonnementen: 

1. Serviceabonnement Schade 

2. Serviceabonnement Leven 

3. Combinatie serviceabonnement Schade en Leven 

4. Losse Nazorgabonnementen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen of lijfrente, 

hypotheek, uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering 

5. Serviceabonnement Schade ZZP 

6. Combinatie serviceabonnement Schade ZZP en Leven 
 

Daarnaast informeren wij u over eventuele andere tariefmogelijkheden, zoals provisie en 

werkzaamheden tegen uurtarief, al dan niet vooraf begroot. Welke tariefvorm u ook kiest en 

mogelijk is, u kunt altijd rekenen op: 

 deskundig advies voor uw verzekeringen, hypotheek, krediet en pensioen 

 vergelijking van het aanbod en keuze van de best passende oplossing voor u 

 bemiddeling in de totstandkoming van de verzekering of voorziening 

 nazorg, zodat uw verzekeringen en andere voorzieningen up-to-date blijven. 

Bestaande relaties 
Bent u al klant van Commandeur & Dammes? De kosten van advies, bemiddeling en nazorg zijn dan 
mogelijk al verwerkt in de premie van uw verzekering. De verzekeraar betaalt ons voor onze 
dienstverlening aan u in de vorm van provisie. Als dit provisiebedrag voor ons voldoende is om onze 
dienstverlening te kunnen verrichten, dan hoeft er voor u niets te veranderen. Als dit bedrag niet 
voldoende is, kunt u er voor kiezen om een aanvullend bedrag aan ons kantoor te betalen, waarbij 
het recht op onderhoud en nazorg blijft bestaan. Een andere optie is om er voor kiezen het 
onderhoud en zorg in eigen beheer te nemen. Voor mogelijke dienstverlening rekenen wij dan ons 
uurtarief.  Als u liever overstapt op een serviceabonnement, dan kan dat. Wij adviseren u graag wat 
voor u de meest passende oplossing is. 

 

Nieuwe relaties 
Bent u een nieuwe relatie? Dan krijgt u net als bestaande relaties die vanaf nu een verzekering of 

hypotheek sluiten, te maken met een nieuwe tariefstructuur voor onze dienstverlening. U kunt 

kiezen voor het ‘oude’ model in de vorm van provisie of u kiest voor één van onze 

serviceabonnementen. 

Wat is veranderd? 
Voor: 

http://www.comdam.nl/
mailto:info@comdam.nl


2 

 

 

 

 levensverzekeringen 

 inkomensverzekeringen 

 risicoverzekeringen 

 betalingsbeschermers 

 uitvaartverzekeringen, en 

 hypotheken 

kunt u niet langer gebruikmaken van oplossingen waarin onze kosten voor advies en bemiddeling zijn 
verwerkt in de premie. We hebben in de plaats hiervan voor u een passende oplossing in de vorm van 
een serviceabonnement. U profiteert dan van een lagere premie, omdat onze advieskosten      
hiervan niet langer deel uitmaken. Wij ontvangen geen provisie meer voor deze financiële producten. 
Ook betalen voor onze dienstverlening op basis van ons uur- of verrichtingentarief is mogelijk. 

 

Serviceabonnement 
Voor elk verzekeringspakket hebben we een passende oplossing voor u. Wij maken onderscheid in: 

 uw particuliere schadeverzekeringen (bijvoorbeeld auto-, inboedel-, opstal-, 

aansprakelijkheids-, rechtsbijstands-, ongevallen-, reis-, annulerings-, caravan-, boot-, 

bromfiets- en fietsverzekering, zorgverzekering), en 

 uw particuliere levensverzekeringen en hypotheek (bijvoorbeeld spaar-, risico-, 

beleggingsverzekering, lijfrente, banksparen, hypotheek, inkomensverzekeringen, 

uitvaartverzekering en betalingsbeschermers). 

Serviceabonnement Schade € 23,00 p/m 
Hebt u een of meer schadeverzekeringen, dan kunt u bij keuze voor het serviceabonnement Schade 

vertrouwen op onze doorlopende zorg om uw schadeverzekeringen up-to-date te houden en nog 

veel meer. U profiteert van de volgende voordelen en service: 

 netto (lagere) premies, dus zonder provisie 

 adviesgesprek schadeverzekeringen eens per drie jaar, bij ons op kantoor 

 polis- en premiecontrole bij nieuwe verzekeringen 

 jaarlijkse controle gehele verzekeringspakket met verslag per post 

 dekkingscontrole tegen onderverzekering 

 telefonische helpdesk tijdens kantooruren over al uw schadeverzekeringen (ook voor 

polissen gesloten via andere kanalen) 

 beantwoording van uw vragen per e-mail 

 digitale polismap voor al uw verzekeringen (ook voor polissen gesloten via andere kanalen) 

 verwerking van wijzigingen en aanpassen van polissen 

 overstapservice voor verzekeringen die niet via de bemiddeling van Commandeur & 

Dammes tot stand zijn gekomen 

 hulp bij aansprakelijkheidsstelling van derden bij schade 

 voordelen bij schadeherstel verzekerde auto bij samenwerkende bedrijven 

 digitale nieuwsbrief met interessante ontwikkelingen op verzekeringsgebied 

 1 uur gratis advies op het gebied van Hypotheken en Pensioenen 

 speciaal mobiel telefoonnummer voor telefonisch contact en/of WhatsApp 
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Na drie jaar vindt geen verrekening meer plaats. 

 

Wanneer is het serviceabonnement Schade voor u voordeliger? 
Hoe meer verzekeringen u bij Commandeur & Dammes onderbrengt, hoe voordeliger het 

serviceabonnement Schade voor u uitpakt. Of u nu één of tien schadeverzekeringen bij ons 

onderbrengt, de prijs blijft gelijk. Tegelijkertijd is de premie voor uw verzekering aantrekkelijker, 

want we bieden u netto premies. 

Serviceabonnement Leven € 23,00 p/m 
Voor financiële producten (geen schadeverzekeringen) hebben we het serviceabonnement Leven. U 

hebt dan een of meer producten die we eerder hebben genoemd onder ‘Wat is veranderd?’. Dit 

serviceabonnement is voor u interessant als u graag wilt vertrouwen op de doorlopende zorg en 

service van Commandeur & Dammes. U profiteert van de volgende voordelen en service: 

 netto (lagere) premies, dus zonder provisie 

 financieel adviesgesprek eens per drie jaar 

 een financieel planningsrapport waarin uw financiële positie, risico’s, en mogelijkheden 

worden vastgelegd, met hierbij de nodige adviezen, met iedere 3 jaar een update 

 hulp bij jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting particulier, inclusief voor uw fiscale partner 

 per kalenderjaar recht op 2 uur advies en/of dienstverlening  (niet cumulatief) 

 advies over schenken, erven, lenen, scheiden en samenwonen 

 korting van 25% op de geldende uurtarieven 

 een door u aangebracht familielid krijgt € 500,- korting op hypotheekadvies 

 scherpe tarieven consumptieve kredieten 

 digitale polismap 

 nieuwsbrief met interessante ontwikkelingen op verzekeringsgebied 

 speciaal mobiel telefoonnummer voor telefonisch contact en/of WhatsApp 
 

 

Opzegging 
 

binnen het eerste jaar € 470,- 
binnen het tweede jaar € 320, - 

binnen het derde jaar € 165,- 
 
 

Combinatie serviceabonnement Schade en Leven € 41,50 p/m 
Relaties die al hun financiële belangen onderbrengen bij Commandeur & Dammes genieten een 

korting van 10% als zij beide serviceabonnementen afnemen.  

Bij aanvang recht op een Financieel Planningsrapport 
Bij aanvang van het serviceabonnement Leven starten we direct met een 

Financieel Planningsrapport. Als u besluit te stoppen met het Serviceabonnement 

Leven binnen drie jaar, bent u alsnog de kosten hiervan tot maximaal een bedrag 

van € 470, - verschuldigd. De terugbetaling is als volgt: 
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Uurtarieven 2019 
Voor extra werkzaamheden die buiten de dienstverlening van een abonnement vallen of voor losse 

dienstverlening gelden de volgende uurtarieven: 

 financieel, hypotheek- en pensioenspecialist € 135,00 

 financieel- en verzekeringsadviseur €  99, - 

 werkzaamheden binnendienst €  63,00 

Wilt u vooraf meer zekerheid over de kosten van advies en bemiddeling, vraag dan eerst een offerte. 

Wij begroten de adviestijd dan voor u zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Uurtarieven 2019 voor relaties met een serviceabonnement Leven 
Relaties met een serviceabonnement Leven genieten op de uurtarieven een korting van 25%. De 

uurtarieven voor extra werkzaamheden binnen het aandachtsgebied Leven zijn dan: 

 financieel, hypotheek- en pensioenspecialist €  102,00 

 financieel- en verzekeringsadviseur €   74,50 

 werkzaamheden binnendienst €   47,00 

Losse nazorgabonnementen 
Ook voor relaties met alleen een enkele verzekeringsvorm hebben we aangepaste servicemogelijk- 

heden tegen aantrekkelijke tarieven. Het zijn financiële producten waarop service en onderhoud 

belangrijk zijn. Het gaat om de volgende financiële voorzieningen: 

Abonnement per maand 

 arbeidsongeschiktheidsverzekering €  8,50 

 pensioen of lijfrente, zowel verzekering als bancair €  9,50 

 hypotheek € 13,50 

 uitvaartverzekering €  3,50 

 overlijdensrisicoverzekering €  7,50 

Serviceabonnement Schade ZZP € 33,50 p/m 
Uw zakelijke verzekeringspakket heeft elk jaar onderhoud nodig. Uw bedrijf is volop in beweging en 

dit heeft ook invloed op uw verzekeringen. Voor sommige verzekeringen met een voorschotpremie is 

dit zelfs verplicht omdat de premie achteraf wordt vastgesteld op basis van uw gerealiseerde omzet. 

Wij geven u deskundig advies voor uw particuliere en zakelijke verzekeringen, maken een vergelijking 

van het aanbod en helpen u bij de keuze van de best passende oplossing voor uw onderneming. Wij 

assisteren u bij de bemiddeling van de geadviseerde voorziening en houden uw verzekeringen up-to- 

date door hierop nazorg te verlenen. 

 

De verzekeringen voor de ZZP’er 
Wij adviseren u over en bemiddelen in onder meer de volgende zakelijke verzekeringen: 

 bestelauto, transport, bedrijfsgebouw, glas, goederen, inventaris, bedrijfsaansprakelijkheid, 
beroepsaansprakelijkheid, ongevallen, bedrijfsschade, milieuschade, zakenreis en 
zorgverzekering. 
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N.B. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering verwijzen wij naar de Tariefkaart financieel advies Leven 
Particulier of naar het losse Nazorgabonnement Arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt ook kiezen voor 
het Combinatie serviceabonnement ZZP en Leven, zie hierna. 

 

Combinatie serviceabonnement Schade ZZP en Leven € 51,50 p/m 

Zakelijke relaties die al hun belangen onderbrengen bij Commandeur & Dammes kiezen voor het 

Combinatie serviceabonnement ZZP en Leven. Advies over de opbouw van uw pensioen is dan in 

goede handen. De dienstverlening is vergelijkbaar met die van het Serviceabonnement Leven voor 

particulieren, maar erbuiten valt de hulp bij de aangifte Inkomstenbelasting of vennootschaps- 

belasting. Ook zakelijke kredietverlening valt buiten de dienstverlening. 

 
De voordelen van een serviceabonnement 
Met een serviceabonnement kunt u rekenen op de beste service die we u kunnen bieden. Voor u 
betekent een serviceabonnement gemak en zekerheid. Wij kiezen de beste oplossingen voor u en u 
hebt er zelf geen omkijken naar. Daarnaast geniet u van voordeel. We kunnen de verzekeringen vaak 
goedkoper voor u afsluiten, omdat we deze op netto basis leveren. Dat wil zeggen: zonder provisie. 
Hoe meer verzekeringen u bij Commandeur & Dammes onderbrengt, hoe goedkoper het voor u is. 
Het maandtarief van onze serviceabonnementen is hetzelfde of nu één verzekering hebt of tien. Voor 
onze dienstverlening ontvangen we geen andere beloning dan die van u. U kunt erop vertrouwen dat 
we uitsluitend uw belangen behartigen. 

 

Tarieven zijn inclusief belastingen 
Alle tarieven – zowel voor de particulier als voor de ZZP’er - zijn inclusief BTW en assurantiebelasting, 
voor zover van toepassing. Commandeur & Dammes houdt zich het recht voor tarieven aan te passen 
als daartoe aanleiding is wegens gestegen kosten. 

 
Waarop u altijd kunt rekenen 
Deskundigheid en service gaan bij Commandeur & Dammes hand in hand. Wij denken uitsluitend in 

uw belang en wij zijn gewend proactief te handelen. Wij houden marktontwikkelingen scherp in de 

gaten en houden u op de hoogte als u hieruit voordeel kunt halen. Bij onze regelmatige contacten 

zijn wij attent op wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Uiteraard vertrouwen wij erop dat u zelf 

actie onderneemt als zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen 

zijn op de voorzieningen die wij voor u getroffen hebben. Wij houden veranderingen in wet- en 

regelgeving nauwkeurig bij en zijn er op attent deze toe te passen in onze advisering. 

 
Commandeur & Dammes financieel adviseurs beschikt over een vergunning van de AFM onder 

nummer 12006726. Wij adviseren in en bemiddelen bij de totstandkoming van voorzieningen op het 

gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair en consumptief krediet, betalen 

en sparen, en effecten en beleggen. 

 
Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u ook terecht op www.comdam.nl en u vindt 

hier onze Dienstenwijzer en ons Dienstverleningsdocument. 

Wij zijn aangesloten bij Adfiz, een branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs in 

Nederland. Financieel adviseurs die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. 

http://www.comdam.nl/
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Commandeur & Dammes is lid van het Register Intermediair in Financiële Diensten, voor u een 

garantie voor de deskundigheid van ons kantoor. 

 

Commandeur & Dammes financieel adviseurs 
De Factorij 35A 

1689 AK Zwaag 

T (0229) 571 010 

 
info@comdam.nl  

www.comdam.nl 
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