
Helderheid rondom uw afgesloten financiële product(en) 

Uw onafhankelijk financieel adviseur werkt samen met Home Invest 

Wie is Home Invest? 

Home Invest is een service provider binnen de financiële markt. HOME INVEST is een onmisbare schakel tussen 
de adviseur en aanbieders (banken en verzekeraars) en ondersteunt uw adviseur op verschillende manieren om 
de kwaliteit van zijn/haar bedrijfsvoering en advies te bevorderen en een zo compleet mogelijk pakket aan 
producten te bieden. Dankzij Home Invest kan uw adviseur meer dan 30 aanbieders met producten u bieden. Als 
klant profiteert u daarvan, omdat uw adviseur dan het best passende product kan aanbieden.

De dienstverlening van Home Invest is alleen van administratieve aard op het gebied van bemiddeling zoals 
vermeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT). Home Invest kan en zal geen adviezen geven over de  
gemaakte keuzes, producten etc. en werkt alleen in samenwerking met de onafhankelijk adviseur. 

Wat doet Home Invest ? 

Home Invest bemiddelt in de totstandkoming van hypothecaire geldleningen, levensverzekeringen en 
aanverwante producten. Home Invest maakt de hypotheekofferte op, ontvangt en verwerkt de aan te leveren 
stukken. Na completering wordt het dossier overgedragen aan de geldverstrekker of verzekeraar die de stukken 
dan opmaakt voor de notaris bij een hypotheek. 

Belangrijk! 
Meer informatie over onze dienstverlening en/of dienstverleningsdocument is te vinden op onze website 
www.homeinvest.nl of is te verkrijgen de adviseur. Gemiddeld zijn de kosten € 275 per dossier

Uw adviseur rekent kosten voor het advies, bemiddeling en nazorg. De kosten en dienstverlening kunt u bij hen 
opvragen. 

Hoe zit het met de provisie en de kosten? 

Aan de bemiddeling via Home Invest zijn kosten verbonden. Omdat de bemiddeling ten behoeve van de 
consument is verricht zijn er bemiddelingskosten kosten verschuldigd. Deze kosten zijn eenmalig  
(vrijgesteld van BTW) en worden apart gefactureerd of op het moment dat de hypotheek finaal akkoord is. 
Gemiddeld zijn de dossierkosten € 275 

Met ingang van 1 januari 2013 is het bij wet verboden te werken met provisie voor complex financiële producten 
zoal hypotheken en levensverzekeringen.  

Heeft u vragen? 
Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend stellen aan uw financieel 
adviseur. Zij helpen u graag verder! 
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