
Maak je keuze voor Huismerk. 



Keuzehulp 
Huismerk.

Welk label past bij mij?

Focus op advies. Met Huismerk als partner kun jij je volop

bezig houden met je core business: het leveren van kwalitatief

hoogwaardig advies. Voorsprong op concurrentie. Je creëert

een sterke positie in een markt waarin klanten steeds kritischer

zijn op kwaliteit en kosten. Als financiëel adviseur wil je doen waar 

je hart ligt en de meeste winst te halen is. Je laten leiden door de 

waan van de dag is voorbij.



Huismerk. Toegang tot de belangrijkste aanbieders 
(hypotheken; verzekeringen; cons. leningen; 
bankgaranties; vermogensbeheer)

Ondersteuning door Huismerk vraagbaak

Abonnement op Fintool eXpert t.w.v. 
€ 119,40 p/jaar is inbegrepen

Moneyview voorwaardenvergelijker Advisa 
Hypotheken t.w.v. € 528,- p/jaar is inbegrepen

Inkoopvoordeel bij Nationale Taxatieservice, 
Nationale Notarissen en exclusieve Huismerk deals

Vermelding op huismerk.nl en bij groot aantal 
geldverstrekkers

Huismerk. 

Ja

Voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruik

maken van Huismerk. Een breed arrangement tot meer 

dan 40 geldverstrekkers, verzekeraars en consumptieve 

kredietverstrekkers. Wil je volledig ondersteund worden 

met een workflow systeem? Kijk dan ook naar onze 

andere label Huismerk Comfort.

€314,50
incl. BTW p.m.

Nee

Een compleet pakket

Wil je ook een geautomatiseerd 
workflow systeem en klaar zijn 

voor de toekomst 

Ik wil meer weten over Huismerk

mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20Huismerk


Accelerate.

Ik wil een demo van Accelerate

NeeNee

Huismerk is voldoende voor 
mij op dit moment

Van de zelfstandige hypotheekprofessional tot

aan de grote franchiseketen, Accelerate levert

een platform wat elk hypotheekdossier sneller,

efficiënter, en met minder fouten van lead tot

aan de notaris brengt.

Ja, graag!

Ik wil accelerate in combinatie
met Huismerk gebruiken

https://huismerk.nl/voor-adviseurs/accelerate/
https://huismerk.nl/voor-adviseurs/accelerate/


Ik heb meer dan 10 aanvragen per maand en 
ik wil voor een vast bedrag per maand weten 

waar ik aan toe ben
Nee

Ja

Huismerk Comfort. €483,80
incl. BTW p.m.

Compleet Huismerk pakket inbegrepen

Toegang tot Dossier Support

Accelerate Small Business t.w.v. € 181,50 p/maand of 
€2.178,- p/jaar (incl. btw)

Geen vast tarief. Mogelijk variabele kosten.
De variabele kosten bedragen €25 per tik

Huismerk Comfort.
Huismerk Comfort gaat verder waar het basispakket 

van Huismerk  stopt. Binnen dit pakket heb je als 

adviseur ook de beschikking over het workflow 

systeem Accelerate.

Ik wil meer weten over 
Huismerk Comfort

mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Contact%20opnemen%20Huismerk%20Comfort


Dit is perfect voor mij

Nog even alle labels op een rij

JaNee

Huismerk Comfort Plus. €735,48
incl. BTW p.m.

Compleet Huismerk pakket inbegrepen

Toegang tot Dossier Support

Accelerate Business t.w.v. € 553,76 p/maand of 
€6.645,08 p/jaar (incl. btw)

Weten waar je aan toe bent door het vaste tarief. 
Geen variabele kosten

Huismerk 
Comfort Plus.
Huismerk Comfort Plus is een all-in pakket waarin je 

volledig wordt ontzorgd. Geen variabele kosten bij gebruik 

van één licentie van Accerlerate Business.

Ik wil meer weten over 
Huismerk Comfort Plus

mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Contact%20opnemen%20Huismerk%20Comfort%20Plus


Toegang tot de belangrijkste aanbieders 
(hypotheken; verzekeringen; cons. leningen; 
bankgaranties; vermogensbeheer)

Toegang tot Dossier Support 

Ondersteuning door Huismerk vraagbaak

Abonnement op Fintool eXpert t.w.v. 
€ 119,40 p/jaar is inbegrepen

Moneyview voorwaardenvergelijker Advisa 
Hypotheken t.w.v. € 528,- p/jaar is inbegrepen

Inkoopvoordeel bij Nationale Taxatieservice, 
Nationale Notarissen en exclusieve Huismerk 
deals

Vermelding op huismerk.nl en bij groot aantal 
geldverstrekkers

€314,50
incl. BTW p.m.

Huismerk Comfort. €483,80
incl. BTW p.m.

Compleet Huismerk pakket inbegrepen

Accelerate Small Business t.w.v. € 181,50 
p/maand of €2.178,- p/jaar (incl. btw)

Geen vast tarief. Mogelijk variabele kosten.
De variabele kosten bedragen €25 per tik

Huismerk Comfort Plus. €735,48
incl. BTW p.m.

Compleet Huismerk pakket inbegrepen

Accelerate Business t.w.v. € 553,76 p/maand of 
€6.645,08 p/jaar (incl. btw)

Weten waar je aan toe bent door het vaste tarief. 
Geen variabele kosten

Wil je ook een geautomatiseerd 
workflow systeem en klaar zijn 

voor de toekomst 

Ja

Ja

Ik wil accelerate in combinatie
met Huismerk gebruiken

Ik heb meer dan 10 aanvragen per maand en 
ik wil voor een vast bedrag per maand weten 

waar ik aan toe ben

Ja

Nee

Wellicht is Basic Service-
providing iets voor jou?

Heb je een keuze 
kunnen maken?

Meer informatie

Ik wil meer informatie 
over Huismerk.

Ik wil meer informatie over 
Huismerk Comfort.

Ik wil meer informatie over 
Huismerk Comfort Plus.

Nee

Ja

Huismerk. 

https://www.basic-serviceproviding.nl/
mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Ik%20wil%20meer%20informatie%20over%20Huismerk
mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20Huismerk%20Comfort
mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20Huismerk%20Comfort%20Plus


We heten jou graag 
welkom bij Huismerk.

Neem contact met mij op

mailto:salessupport%40huismerk.nl?subject=Contact%20opnemen%20met%20Keuzehulp%20Huismerk

