Meerwerk verkoper niet-regulier, ex btw

Honorarium en/of kosten van derden, incl btw

Bijzondere werkzaamheden bij faillissement,
curatele, bewind, of levering op basis van een
levenstestament aan de zijde van verkoper
Digitaal afschrift van een akte, per afschrift,
eenmalig
Doorhaling niet-regulier van een hypothecaire
inschrijving, bijvoorbeeld bij echtscheidende
verkopers, of een zakelijke hypotheek
Doorhaling regulier van één bestaande
hypotheek
Doorhaling van een beslag
Het verzorgen van een proforma afrekening
voor uw financier, indien uw financier of
financieel tussenpersoon daarom vraagt,
bijvoorbeeld bij royement van de hypotheek met
instandhouding van een restschuld
Honorarium bemiddeling notaris bij
problematische oplevering van de woning,
uitsluitend indien gewenst door partij(en)
Honorarium onderzoek bij betaling door een
derde partij
Honorarium opnemen vererving in akte van
levering wanneer een bestaande verklaring van
erfrecht niet is ingeschreven bij het Kadaster
Honorarium overboeking gelden naar partijen
en/of derden, per betaling
Kosten van onderzoek persoonsinformatie (BRP,
ViS, insolventieregisters), per betrokken persoon
Krediet of persoonlijke lening aflossen,
uitsluitend op verzoek van de financier, per
krediet of persoonlijke lening
Onderhandse documenten verzorgen,
uitsluitend op verzoek van de financier
Opslag honorarium akte bij aanvullende
werkzaamheden aanwezigheid tolk (exclusief
honorarium tolk), per akte
Papieren afschrift van een akte, per afschrift,
eenmalig
Registratie voorlopige koopovereenkomst bij
het Kadaster op verzoek van verkoper en/of
partijen, waarbij verkoper de kosten draagt, of
wanneer nodig als verkoper de
verkoopopbrengst nodig heeft voor aankoop van
een nieuwe woning bij een andere notaris
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binnen de daarvoor door het Kadaster en onze
beroepsorganisatie gestelde termijnen
Verzoek verrekening van een spaarproduct bij
aflossing bestaande hypotheek
Verzorgen depotakte na overeenstemming
daarover tussen verkoper en koper, exclusief
jaarlijkse beheerskosten
Verzorgen model PEP-verklaring
Verzorgen model UBO-verklaring
Verzorgen onderhandse volmacht verkoper, per
volmacht
Verzorgen separate toestemmingsverklaring
echtgenoof of echtgenote
Verzorgen van een erfgenamenonderzoek, bij
ontbrekende verklaring van erfrecht

€ 114,95
€ 1.250,--
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