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Overeenkomst van Opdracht 
Hypotheken 

 
 
Graag bevestig ik hierbij de door u aan DFD De Financiële Dienstverleners B.V., hierna te noemen 
“DFD”, verstrekte opdracht.  
 
Opdrachtnemer: 
 
DFD De Financiële Dienstverleners B.V. 
Dragonder 3 
5554 GM Valkenswaard 
Kamer van Koophandel registratienummer: 17085108 
 
Opdrachtgever: 
 
Naam:       
Adres:        
Postcode en woonplaats:     
Geboortedatum:     
Relatieregistratienummer:    
 
U verzocht ons om u passend te adviseren en/of te bemiddelen in een hypotheek (zie ook onze 
dienstverleningsdocumenten):  

 

Kies een item 

Dienstverleningsdocumenten: 

In de DFD-dienstenwijzer en het DFD-dienstverleningsdocument hypotheekvraag vindt u meer 
informatie over DFD, de dienstverlening van DFD en de daaraan verbonden kosten. Beide 
documenten zijn in een eerder stadium aan u verstrekt en zijn ook te raadplegen op onze website, 
www.dfd.nl. De inhoud van beide documenten maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart u in het bezit te zijn van de DFD-
dienstenwijzer en het DFD-dienstverleningsdocument hypotheekvraag.  
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Adviesvergoeding: 

Open, eerlijk en transparant zijn met u de mogelijkheden besproken met betrekking tot onze 
advisering en de daarbij behorende adviesvergoeding en kosten. We verwijzen u naar ons 
dienstverleningsdocument en bijlage A en B bij dit document. 

De aan ons verschuldigde advies vergoeding bedraagt:   

Kies een item 

Over dit bedrag wordt Kies een item btw gerekend 

Dit bedrag zal aan u worden gefactureerd en dient door u binnen de op de factuur vermelde termijn 
te worden voldaan. 

Als u kiest om DFD te laten bemiddelen in de door u gekozen producten, ontstaat er een zorgplicht 
aan de zijde van DFD met betrekking tot het onderhoud en het beheer van vermogensopbouw 
producten eigen woning / hypotheek. Deze nazorg wordt middels een aanvullende overeenkomst 
met u geregeld.  

Netto hypotheekproducten (geen provisie): 

DFD biedt u “netto” producten aan. U betaalt als klant dus geen afsluitprovisie. U betaalt een 
adviesvergoeding, rechtstreeks aan DFD. 

  

Annuleringskosten hypotheekadvies: 

Indien u na het tekenen van deze overeenkomst afziet van verdere dienstverlening door DFD, bent u 
DFD een procentuele vergoeding van het contractuele hypotheektarief verschuldigd. Dit is van 
toepassing bij aanvang van ‘De kennismaking- en oriëntatiefase B’.  Vanaf ‘De advies- en 
bemiddelingsfase’ bent u DFD het volledige tarief verschuldigd. Zie bijlage B van Dienstenwijzer DFD-
abonnement (Overzicht van werkzaamheden bij de advisering van bemiddeling van hypotheken). Het 
verschuldigde bedrag wordt bij u in rekening gebracht en bent u aan DFD verschuldigd ongeacht de 
reden van de beëindiging van het adviestraject. 

Informatieverplichting: 

Op u rust de verplichting om DFD volledig en juist te informeren. Alle eventueel van belang zijnde 
informatie welke u en/of uw partner aangaat en welke van invloed kan zijn op onze advisering, dient 
u binnen 7 dagen schriftelijk aan DFD te verstrekken of zoveel eerder als noodzakelijk is voor het 
afsluiten van een product. Ook van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of die 
van uw partner dient u DFD schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 7 dagen nadat u met de 
wijziging bekend bent geworden of bekend had kunnen zijn. 
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Algemene voorwaarden: 

Op alle werkzaamheden van DFD zijn de algemene voorwaarden van DFD van toepassing. Deze 
algemene voorwaarden zijn in een eerder stadium aan u verstrekt en zijn te raadplegen op onze 
website, www.dfd.nl. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart u 
voorafgaand aan uw ondertekening de algemene voorwaarden te hebben ontvangen.  

Bedenktijd:  

U kunt deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos ontbinden via een schriftelijke 
mededeling aan DFD binnen 7 dagen na ondertekening van deze overeenkomst.  

 

Plaats: Valkenswaard     Datum: 2 februari 2023 

[[s|0    ]] 

Naam en handtekening vertegenwoordiger: 
DFD De Financiële Dienstverleners B.V. 

[[t|0                              ]] 

 

Plaats: [[t|1                              ]]    Datum: [[d|1]] 

 

[[s|1    ]]    [[s|2    ]] 

naam opdrachtgever:     naam partner opdrachtgever: 

[[t|1                              ]]     [[t|2                              ]] 

 

 

 

 
 


