
Dienstenwijzer
Verliefd worden, samenwonen, eerste koophuis, verbouwen, volgende woning kopen, maar
ook ruzie met de buren, relatiebreuk, ontslag, ongeval en overlijden. Bij Bliss helpen we u
graag bij belangrijke momenten in uw leven.

Met behulp van dit document komt u meer te weten over wat u van ons mag verwachten en
ontvangt u uitgebreide informatie, zodat u een goed beeld kunnen vormen van onze
dienstverlening, organisatie en relevante onderwerpen zoals de interne- en externe
klachtenregeling. Op onze website kunt u ook meer lezen. We bieden altijd een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wie is Bliss
Bliss Hypotheekadviseurs is een handelsnaam van NOA B.V. We zijn landelijk actief en zijn
werkzaam vanuit verschillende vestigingen in heel Nederland, komen bij u thuis op locatie of
geven advies op afstand. Onze dienstverlening is gericht op hoger opgeleiden, ondernemers
en vermogende particulieren. Hierbij bieden we onze relaties één persoonlijk aanspreekpunt
en hooggekwalificeerde adviseurs, die over de benodigde wettelijke en bovenwettelijke,
vakspecialistische diploma's beschikken en permanente scholing volgen.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden op het gebied van hypotheken, bedrijfs- en
vastgoedfinancieringen, persoonlijke leningen, levensverzekeringen, ondernemen, financiële
planning, inkomensverzekeringen, pensioenen, echtscheiding, sparen en beleggen.

Bij Bliss gaan we voor kwaliteit bij het leveren van onze dienstverlening tegen een scherp
tarief. Hierbij is een goede samenwerking en communicatie van groot belang.

Wij hanteren de volgende all-in tarieven voor hypotheekadvies en het aanvragen van de
producten en diensten die hieruit volgen (bemiddeling).

● Hypotheekadvies starter: u koopt een eerste woning: € 2.495
● Hypotheekadvies doorstromer: u heeft een woning in bezit (gehad): € 2.995

Om in aanmerking voor dit tarief te kunnen komen, zijn er voorwaarden van toepassing, die
u op de volgende pagina's kunt lezen.
Onze vergoeding is fiscaal aftrekbaar als u gebruik kunt maken van hypotheekrenteaftrek.
Bewaar goed onze nota in uw administratie.
Mogelijk is de nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot
stand komen van een hypotheek of levensverzekering mogen wij een nota aan u sturen
zonder BTW. Als dat niet het geval is bij diensten, zoals een second opinion of financieel
plan, zijn wij wettelijk verplicht om BTW in rekening te brengen.
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Onze kwaliteitsgaranties en waarborgmerken
De dienstverlening van Bliss is gebaseerd op kwaliteit en deskundigheid. Alle adviseurs
hebben een academische opleiding genoten. Ze beschikken tevens over de benodigde
vakspecialistische diploma’s die vallen onder de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast
worden onze adviseurs permanent geschoold om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen
in de markt. Hierbij gaan we verder dan de basis om permanent actueel vakbekwaam te zijn.

We zijn onafhankelijk en een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of
andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons
kapitaal. We hanteren een samenwerkende en constructieve houding richting aanbieders en
maken een selectie van producten die van toegevoegde waarde voor onze relaties en
doelgroep, zodat men is verzekerd van objectief en onafhankelijk advies. We beoordelen
niet alleen de producten, maar ook de dienstverlening, het aanvraagproces, service en onze
ervaringen met een aanbieder.

Onze adviseurs zijn door verschillende, onafhankelijke organisaties gecertificeerd
waaronder:

● Federatie Financieel Planners (FFP)
● Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
● Sectorcollectief Duurzaam wonen

Bliss is bij de volgende instanties geregistreerd, staat onder toezicht van en beschikt over de
juiste vergunningen om te mogen adviseren en bemiddelen:

● Autoriteit Financiële markten (AFM): 12046140
● Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): 300.017311
● Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK): 71805621

Vanuit onze dienstverlening beschikt Bliss over uw persoonlijke gegevens. Conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen we deze niet zonder uw
toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Op onze website kunt u hierover
meer lezen.

Gratis intake
Om u van het beste advies te voorzien, werkt Bliss Hypotheekadviseurs volgens een unieke
werkwijze van trapsgewijze hulp en ondersteuning. Eerst legt u de advies of hulpvraag en
uw persoonlijke situatie kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Samen zoeken we
naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere
keer is het beter om een hypotheekadviseur in te schakelen. Ook kunnen we u
doorverwijzen naar derden.
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Heldere afspraken en duidelijkheid over tarieven
Bliss Hypotheekadviseurs wil duidelijkheid over tarieven en afspraken. Helderheid scheppen
we van te voren met een opdracht tot dienstverlening zodra we voor u aan de slag mogen
gaan. Daar staan alle afspraken tussen u en de adviseur overzichtelijk vermeld. Met een
dergelijke opdrachtbevestiging weet u precies wat de hypotheekadviseur voor u doet en
welke vergoeding daar tegenover staat.

Vergoeding
We werken met gunstige en vaste all-in tarieven, die we van te voren met u afspreken. Veel
adviseurs werken met verborgen kosten en u weet pas tijdens de kennismaking wat de
kosten zullen zijn. We hebben vaste tarieven. Dat betekent ook dat u bij Bliss niet achteraf
verrast kan worden door aanvullende opslagen voor het aanvragen van een verzekering of
dossierkosten van een serviceprovider aangezien we uitsluitend werken op basis van directe
samenwerkingen met aanbieders van financiële producten.

Hypotheekadvies starter: u koopt een eerste woning: € 2.495
Hypotheekadvies doorstromer: u heeft een woning in bezit (gehad): € 2.995
Hypotheekadvies oversluiten: u sluit een andere hypotheek af op uw huidige woning € 2.995
Hypotheekadvies op maat: vanaf € 3.495

Voor een actueel overzicht van onze vergoedingen en extra diensten die we aanbieden,
verwijzen u naar onze website:
https://www.blisshypotheekadviseurs.nl/hypotheekadvies/kosten-hypotheekadvies/

Onze vergoeding is inclusief het afsluiten van producten of regelen van diensten die uit het
advies volgen. Het vergelijken en regelen van  schadeverzekeringen,
overlijdensrisicoverzekering (ORV) is inbegrepen. We begeleiden ook bij het ingang zetten
van de aanvraag van een taxatie, bankgarantie, notaris, energie maatwerk advies en
bouwkundige keuring. U betaalt hiervoor ons niets extra. We werken samen met partijen die
net als Bliss kwaliteit leveren en een scherp tarief hebben.

Wat wij van u verwachten
Onze relaties leveren alle benodigde informatie digitaal aan, informeren zichzelf en zijn goed
voorbereid. Op deze manier zijn wij instaat om samen met u heel slim, efficiënt te werken en
tegelijkertijd persoonlijke aandacht en kwaliteit te bieden.

We verwachten ook een aantal andere zaken van u.

1. Alle informatie en document die u ons verstrekt, bevatten de juiste gegevens en
ontvangen tijdig. Dit gaat om alle zaken die relevant en van belang zijn voor de
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aanvraag of afgesloten overeenkomsten. Als er bij schade achteraf blijkt dat u
onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, kan het zijn dat een verzekeraar
geen of een beperkte uitkering zal vergoeden.

2. Alle informatie en documenten die u van ons ontvangt, vragen we u te controleren op
juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

3. We willen een relatie met u opbouwen en waarderen regelmatig contact, juist ook na
het afsluiten van een product. Wijzingen in uw persoonlijke situatie kunnen van
invloed zijn of zelfs veel impact hebben. Het is belangrijk dat u dit aan ons laat
weten.

4. Alle informatie en documenten die vanwege wijzigingen in uw persoonlijke situatie
zijn veranderd ontvangen we graag om zo over de juiste e-mail, telefoonnummer,
gezinssituatie en adresgegevens te beschikken.

Maatwerk financiering en aanvullende wensen
Heeft u specifieke wensen of wilt u een maatwerk financiering? We zijn u graag van dienst!
Neem vrijblijvend contact op en informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. Onder meer
bij onderstaande situaties is er mogelijk een aanvullend tarief van toepassing, afhankelijk
van de complexiteit. Overleg hierover met uw adviseur.

● Ondernemer of investeerder met complexe BV-constructies
● Buitenlands inkomen / inkomsten in een andere valuta dan de Euro
● Niet-reguliere woningen (zelfbouw, CPO, woonboot, MVE/MGE enz.)
● Hypotheekleningen > € 750.000
● Vastgoed financieren voor (gedeeltelijke) verhuur. Hieronder valt ook Airbnb

(buy-to-let, verhuurhypotheek).
● Nederlanders in het buitenland vanaf € 3.495
● Explainhypotheek

Opdracht intrekken
Mocht u na ontvangst van de opdrachtbevestiging tussentijds de opdracht intrekken, zijn wij
gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen. Mocht u een
onderhoudsabonnement bij Bliss hebben, is het contract hierop van toepassing.

Beëindiging van de relatie
Op ieder door u gewenst moment kunt u de samenwerking stopzetten en heeft u het recht
de relatie met ons bedrijf te beëindigen. Als er lopende financiële producten zijn, zoals
verzekeringen, kunt u de aanbieder een verzoek doen en doorgeven dat een nieuwe
adviseur die u heeft gekozen u vanaf dat moment zal bijstaan. Het is ook mogelijk dat Bliss
besluit en het initiatief neemt om de relatie met u te stoppen.
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Klachten
Wij doen ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het toch zo zijn dat
u ontevreden bent over de diensten die wij hebben geleverd, dan horen we dat natuurlijk
graag. Als uw ontevredenheid of klacht niet naar volledige tevredenheid door uw eigen
adviseur is opgelost, dan kunt u de klacht sturen naar ons algemene e-mailadres t.a.v. de
directie. Zet in het onderwerp duidelijk dat het een klacht betreft.
Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht versturen wij binnen 2 werkdagen een officiële
ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne
klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke
reactie van ons verwachten.

2. Wordt de aan u bevestigde termijn niet gehaald, dan wordt u aangeschreven met de
nieuwe termijn waarin een reactie verwacht mag worden.

3. Klachten worden altijd met de directie besproken.
4. Meestal zoeken wij eerst telefonisch contact met u. Samen met u onderzoeken we

hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens
reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.

Mocht u met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kunt u bij het Kifid een klacht indienen
nadat u bij Bliss Hypotheekadviseurs de klachtenprocedure hebt doorlopen.

Meer weten over Bliss en hoe we u kunnen helpen?
Neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.
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