
 
 

 
TARIEVENBLAD   INVESTEERDERS   per   1   Januari   2020  

 
 
Voor   de   diensten   die   Kapitaal   op   Maat   aanbiedt,   wordt   aan   zowel   de   Geldnemer   als   de   Investeerder   een  
vergoeding   gevraagd.   Deze   vergoedingen   zijn   hieronder   beschreven.   Kapitaal   op   Maat   behoudt   het   recht  
om   de   tarieven   periodiek   aan   te   passen.  
 
Kapitaal   Op   Maat   B.V.  Vergoeding   (incl.   BTW)  
Aanmaken   Account   via   de   Website    Gratis   
Bemiddelingsfee   bij   totstandkoming   Geldleningsovereenkomst    Gratis   
 
 
Stichting   Derdengelden   Kapitaal   Op   Maat  Vergoeding   (incl.   BTW)  
Incasso   Test  Gratis  
Uitboeking   Geldlening  Gratis  
Incasso   Aflosbedragen   bij   Geldnemer  Gratis   
Transactiekosten*  EUR   0,10   per   transactie    (max.   EUR   2,50   p.m.)   
 
*     Stichting   Derdengelden   Kapitaal   op   Maat   voert   geen   inhoudelijk   beheer   uit   ten   aanzien   van   de   Geldlening.  
De   Stichting   verzorgt   slechts   de   maandelijkse   incasso   bij   de   Geldnemer   en   de   uitbetaling   aan   de   investeerders.  
Voor   de   verwerking   hiervan   brengt   de   Stichting   maandelijks   transactiekosten   in   rekening   bij   zowel   de  
Geldnemer   als   de   Investeerders.   Het   bedrag   wordt   ingehouden   van   de   maandelijkse   uitbetaling.   
 
Stichting   Zekerheden   Kapitaal   Op   Maat  Vergoeding  
Opstellen   Geldleningsovereenkomst   en   zekerheden   documentatie     Gratis   
    
Kosten   externe   partijen   zekerheidsdocumentatie   (taxatie,   notaris  
etc.)  

Te   betalen   door   Geldnemer   aan   de   externe  
partij  

 
Per   1   januari   2020   betaalt   u   transactiekosten   van   €0,10   per   transactie   (incl.   btw)   als   u   investeert   via  
Kapitaal   Op   Maat.   Het   gaat   hierbij   om   de   maandelijkse   uitbetaling   van   de   rente   en   aflossing   door  
ondernemer   via   de   Stichting   Derdengelden   Kapitaal   op   Maat.   Uw   initiële   investering   in   een   project   wordt  
niet   als   transactie   meegerekend.   De   maximale   transactiekosten   zijn   €2,50   per   maand.   Dus   als   u   in   25  
projecten   of   meer   investeert,   worden   de   transactiekosten   niet   hoger   dan   €2,50   per   maand.  

Per   project   heeft   de   ondernemer   de   mogelijkheid   om   deze   transactiekosten   voor   zijn/haar   rekening   te  
nemen.   Dit   zal   dan   in   het   Projectvoorstel   worden   aangegeven.   In   dit   geval   betaald   u   dus   geen  
transactiekosten   voor   dit   project.  

De   transactiekosten   worden   ingehouden   op   de   maandelijkse   uitbetaling   van   rente   en   aflossing.   De  
specificatie   van   de   transactiekosten   staat   vermeld   bij   “Mijn   transacties”   in   uw   account.  

Een   account   aanmaken   op   ons   platform   is   nog   altijd   geheel   gratis!  
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