
 

 ACTUARIȄLE DIENSTEN / PENSIOENBEREKENINGEN  

Vast tarief Prijs €

1. Opbouwfase zonder extern pensioen (fiscaal) 100

2. Opbouwfase zonder extern pensioen (fiscaal en commercieel in 1 berekening) 120

3. 
Opbouwfase zonder extern pensioen (fiscaal en commercieel in 3-5  
berekeningen) 140

4. Opbouwfase met extern pensioen (fiscaal) 125

5. Opbouwfase met extern pensioen (fiscaal en commercieel in 1 berekening) 140

6. Opbouwfase met extern pensioen (fiscaal en commercieel in 3-5 berekeningen) 175

7. Premievrij pensioen (fiscaal) 85

8. Premievrij pensioen (fiscaal en commercieel in 2 berekeningen) 100

9. Premievrij pensioen (fiscaal en commercieel in 4-6 berekeningen) 140

10. Ingegaan pensioen (fiscaal) 75

11. Ingegaan pensioen (fiscaal en commercieel) 100

12. Ingegaan pensioen (fiscaal en commercieel in 4-6 berekeningen) 125

13. Premieberekening (bij extern eigen beheer) 85

14. Berekening inkoop dienstjaren 275

15. Herrekening pensioenaanspraken bij uitstel of vervroeging pensioendatum 180

16. Berekening overdrachtswaarde (WEV) 200

17. Stamrecht- of lijfrenteberekening 75

Uurtarief 

 o.a. meerwerk, pensioenverevening bij scheiding, etc. 100

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

OVEREENKOMSTEN 

Vast tarief  Prijs €

1. Nieuwe pensioentoezegging*   200

2. Wijziging pensioentoezegging (bijv. premievrij maken pensioen)* 175

3. Pensioenfinancieringsovereenkomst (jaarlijkse overdracht)* 150

4. Overdrachtsakte (eenmalige overdracht)* 225

5. Stamrechtovereenkomst* 140

6. Lijfrenteovereenkomst* 125

7. Opstellen notulen AV / vastlegging besluitvorming 75

* Standaard incl. notulen AV. Indien geen notulen AV benodigd is wordt een vermindering 
toegepast van € 15. Vorenstaande dient dan vooraf aangegeven te worden. 

Voor het opmaken van pensioenbrieven altijd uitgangspunten doorspreken met dga of 
adviseur! 
 

Uurtarief  

O.a. meerwerk, bezoektijd indien afspraak gewenst is en bespreking uitgangspunten 125

 
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en o.b.v. prijspeil 2014.   
 
Het is onze ervaring dat de te besteden tijd kan worden beïnvloed door de wijze van 
aanleveren van gegevens. Het is in uw en ook ons belang dat wij tijdig de beschikking krijgen 
over alle voor genoemde werkzaamheden relevante gegevens.  
 
Extra werkzaamheden wegens het niet juist aanleveren van gegevens zullen pas na overleg 
met u door ons worden verricht. Indien de materie dermate complex is dat genoemde 
tarieven niet haalbaar zijn, dan ontvangt u vooraf bericht. 

Tenzij uit de berekening uitdrukkelijk anders blijkt, is de berekening uitsluitend bedoeld voor 
het bepalen van de fiscale balanswaarde. Indien de berekening daarentegen wordt gebruik 
voor het bepalen van de hoogte van de uitkeringen, dan is het te allen tijde raadzaam een 
fiscale glijclausule op te nemen dan wel vooraf met de belastingdienst in overleg te treden. 
Iedere mogelijke vermelding van een commerciële waarde en/of waarde in het economisch 
verkeer is puur indicatief. 

 


