Meerwerk koper/hypotheeknemer niet-regulier Honorarium en/of kosten van derden, incl btw
Digitaal afschrift van een akte, per afschrift,
kosteloos
eenmalig
Extra kadastraal recht recherche bij extra
€ 30,25
registergoed, per registergoed
Extra registergoed opnemen in de akte, per
€ 60,50
registergoed
Honorarium beheer waarborgsom of
€ 25,-bankgarantie, eenmalig, conform Algemene
voorwaarden
Honorarium bemiddeling notaris bij
uurtarief
problematische oplevering van de woning,
indien gewenst
Honorarium onderzoek bij betaling door een
€ 60,50
derde partij
Hypothecaire inschrijving is hoger dan
€ 121,-€ 500.000,--, maar te allen tijde lager dan
€ 750.000,--, opslag op honorarium
hypotheekakte
Hypotheekopdracht door ons ontvangen binnen € 114,95
vijf werkdagen vóór transactiedatum, opslag op
honorarium hypotheekakte
Koopsom is hoger dan € 500.000,--, maar te
€ 121,-allen tijde lager dan € 750.000,--, opslag op
honorarium leveringsakte
Krediet of persoonlijke lening aflossen,
€ 181,50
uitsluitend op verzoek van de financier, per
krediet of persoonlijke lening
Onderhandse documenten verzorgen,
€ 181,50
uitsluitend op verzoek van de financier
Opslag honorarium akte in verband met
€ 181,50
aanvullende werkzaamheden bij aanwezigheid
tolk (exclusief honorarium tolk), per akte
Papieren afschrift van een akte, per afschrift,
€ 15,-eenmalig
Registratie van de voorlopige
€ 295,-- inclusief kadastraal recht inschrijving
koopovereenkomst bij het Kadaster op verzoek
koper en/of partijen, waarbij koper conform de
koopovereenkomst de kosten draagt
Verzorgen depotakte na overeenstemming
€ 1.250,-daarover tussen verkoper en koper
Verzorgen model PEP-verklaring
€ 60,50
Verzogen model UBO-verklaring
€ 60,50
Verzorgen onderhandse volmacht wanneer
€ 90,75
uitsluitend een akte van levering wordt getekend
Notaflex
Kerkplein 12-A 3891 ED Zeewolde
www.notaflex.nl
info@notaflex.nl

Verzorgen van een notariële volmacht wanneer
op een later moment behalve een akte van
levering ook een akte van hypotheek getekend
dient te worden
Verzorgen van een overbruggingshypotheek op
één extra onderpand
Verzorgen verklaring toestemming bestaande
hypotheekhouder(s) bij vestiging van een hoger
hypotheekrecht, per verzoek, reeds verwerkt in
honorarium overbruggingshypotheek
Wijzigen transactiedatum, uitgaande van onze
beschikbaarheid, per wijziging

€ 350,--

€ 181,50
€ 90,75

€ 181,50
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