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Product- en tariefkaart DGA 
 

DGA arrangementen  

‘Uw persoonlijke pensioendossier’      € 1.250,=* 

Inventariseren en analyseren van uw situatie en wensen en een 

helder uitgewerkt adviesrapport 

Jaarlijks persoonlijk onderhoud      €    625,= 

Controle op vermogensvorming, risico’s en verzekeringen, toetsen  

aan gewijzigde wet- en regelgeving en indien van toepassing een 

berekening eigenbeheer reserve 

*Normale prijs € 1.750,= 

 

Pensioen juridische documenten  

o Opstellen pensioenbrief      €    125,= 

In combinatie met berekening eigenbeheer reserve   €    100,= 

o Pensioenfinancieringsovereenkomst    €    125,= 

In combinatie met berekening      €    100,= 

 

Actuariële berekeningen  

o Pensioenberekening eigen beheer     €    200,= 

Inclusief adviesrapport, risicokapitalen en inbouw verzekerd kapitaal 

o Berekening inkoop van dienstjaren     €    600,= 

Inventarisatie, rapportage, pensioenberekening, akte van inkoop  

en pensioenbrief  

o Berekening en begeleiding waardeoverdracht   €    600,= 

Vertaling van overdrachtswaarde naar nieuw in te kopen dienstjaren, 

overdrachtsovereenkomst, inventarisatie en berekening resterende 

pensioentekort en akte van inkoop 

o Stamrecht-/ lijfrenteberekening      €    250,= 

Inclusief verplichting komende jaren en rapport  

o Stamrecht-/ lijfrente overeenkomst     €    125,= 

In combinatie met berekening      €   100,= 

o Berekening verplichting ingegaan pensioen/ lijfrente  €   200,= 

Inclusief verplichting voor komende jaren  

o Uitstel van pensioen        €   400,= 

Actuariële oprenting, verplichting voor komende jaren, 

vaststellingsovereenkomst en rapport  

o Pensioenberekening ten gevolge van echtscheiding  €   395,= 

Berekening opgebouwde rechten, verrekeningswaarde, 

voorwaardelijk OP, bijzonder WP en advies inzake mogelijke  

afstorting 
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Verzekeringstechnische oplossingen  

          standaard maatwerk 

o Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekering   €   595,= €   175,= p/u 

    

o Advies en bemiddeling arbeidsongeschiktheids- 

verzekering          € 1.015,= €   175,= p/u 

 

o Bemiddeling bancaire lijfrente      €    375,=  €    175,= p/u 

  

Overige werkzaamheden  

Overige werkzaamheden verrichten wij op basis van een uurtarief, tenzij vooraf 

anders aangegeven. 

 

Tarieven 

Deze tarieven gelden voor 2014 en zijn exclusief BTW. Wij behouden ons het recht 

voor om de tarieven aan te passen. 

 

Overeenkomst tot opdracht 

Uw opdracht leggen we vast in een overeenkomst, door beide partijen te 

ondertekenen. 

 

Over ten Hag pensioenadviseurs 

ten Hag pensioenadviseurs vormt samen met ten Hag verzekeringsadviseurs de 

‘ten Hag financiële dienstverleningsgroep B.V.’ Met Oost Nederland als werkgebied 

zijn we binnen de regio met vele tientallen medewerkers in zeven vestigingen actief.  

ten Hag is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 

12010253 en aangesloten bij het klachteninstituut Kifid. Daarnaast is ten Hag lid van 

de brancheorganisaties Adfiz en de Federatie van Financieel Planners (FFP). 

Meer informatie over ten Hag pensioenadviseurs leest u in de Dienstenwijzer op 

tenhagpensioenadviseurs.nl. 

 

Ten Hag pensioenadviseurs 

Boulevard 1945 nr 20 

7511 AE Enschede 

E enschede@tenhag.nl 

T (053) – 850 60 70 

F (053) – 850 60 60 

I www.tenhagpensioenadviseurs.nl 

 @tenhagpa 
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