
Waarom een dienstverleningsovereenkomst?
Wij vinden het van belang om duidelijke afspraken met u te maken over onze dienstverlening. In deze 

dienstverlenings-overeenkomst bevestigen wij de afspraken over de werkzaamheden die wij in opdracht van 

u verrichten (of al verricht hebben). Op basis van deze afspraken brengen wij u een vergoeding voor onze 

werkzaamheden in rekening. Een uitgebreide toelichting op de dienstverlening van Klap b.v. vindt u terug in 

V 3.0.0
1

Persoonlijke gegevens

Naam bedrijf:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:

De heer Mevrouw

BV NV CV VOF Eenmanszaak

Dienstverlening

Type dienstverlening: 

Werkzaamheden: 

 

Advies, bemiddeling en beheer

Zie Dienstenwijzer DGA Pensioen

DGA Pensioen
Advies, bemiddeling & beheer



Als pensioenadviseur vinden wij het belangrijk transparant vooraf de kosten voor onze werkzaamheden 

voor u inzichtelijk te maken. Alle werkzaamheden die wij verrichten ten behoeve van de advisering van de 

pensioenregeling en de totstandkoming hiervan vinden plaats op basis van een vergoeding die wij direct bij u in 

rekening brengen, wij worden dus niet beloond middels provisie of anderszins door verzekeraars. 

Wat betekent dit voor u?

Voor de advisering , bemiddeling en beheer van de pensioenregeling vindt u onderstaand een overzicht van de 

kosten die wij u in rekening brengen. Mocht blijken dat de afgesproken werkzaamheden het vooraf ingeschatte 

aantal uren zal overschrijden, dan zullen wij hierover tussentijds contact met u hebben en de afspraak eventueel 

herzien.

Vergoeding voor onze dienstverlening

Tarieven 2020 / Advies

Tarieven 2020 / Beheer

Uurtarief: 

Tarief  €162,- per uur   Geschatte aantal uren:

Vaste fee:

€550,-

Aanvullende werkzaamheden en communicatie op basis van uren-declaratie conform tarieven in Dienstenwijzer 

DGA Pensioen.

• Deze dienstverleningsovereenkomst kent een looptijd gelijk aan de periode dat Klap b.v. optreedt als intermediair en 

adviseur van de pensioenregeling(en)

• De vergoeding voor onze dienstverlening kan vrijgesteld zijn van BTW (zie Dienstenwijzer DGA Pensioen)

• Klap b.v. zal het tarief jaarlijks aanpassen overeenkomstig de stijging van de CBS loonindex

• Aanvullende werkzaamheden worden apart in rekening gebracht tegen onze dan geldende uurtarieven. In alle 

gevallen worden deze kosten vooraf overlegd en pas uitgevoerd na akkoord

Ondertekening

De ondergetekende verklaart ontvangen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud van deze dienstverlenings-

overeenkomst en de toepassing van de Algemene Voorwaarden op alle werkzaamheden van Klap b.v.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 

V 3.0.02



Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: 
Door in het nevenstaande tekstvak het woord “AKKOORD” te typen, 
geef ik opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaar ik dat 
het woord “AKKOORD” een geschreven handtekening vervangt.

Cliënt

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: 
Door in het nevenstaande tekstvak het woord “AKKOORD” te typen, 
geef ik opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaar ik dat 
het woord “AKKOORD” een geschreven handtekening vervangt.

Klap Verzekeringsmakelaar

La Guardiaweg 84, 1043 DK Amsterdam    /    Postbus 3957, 1001 AT Amsterdam    /   020 261 61 61   /    info@klap.com    /    www.klap.com
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