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Tarieven Tarief – Reguliere borgstelling Tarief – Corona borgstelling 
Tarief – 
Duurzaamheidsborgstelling 

Tarief – Huur- en 
leegstandsgarantie 

Beoordelingsbijdrage 
(eenmalig per aanvraag) 

1% van de aanvraag met een 
minimum van € 500,- 

€ 0,- € 500,- n.v.t. 

Afsluitprovisie borgstelling 
of garantie (per afgifte van 
een borgstelling of garantie) 

3% van het definitieve 
borgstellingbedrag, met een 
minimum van € 500,- 

1,5% van het definitieve 
borgstellingbedrag 
 

 
1% van het definitieve 
borgstellingbedrag, met een 
minimum van € 250,- 
 

3% van het definitieve 
garantiebedrag, met een 
minimum van € 500,- 
 

Risicobeheerbijdrage 
(voor borgstellingen vanaf 1 
juli 2015) 
 
 

0,5% van de actuele stand van 
de borgstelling, met een 
minimum van € 250,- Jaarlijks 
vanaf het 1e kalenderjaar na 
afgifte van de borgstelling 

0,5% van de actuele stand van 
de borgstelling, met een 
minimum van € 250,- Jaarlijks 
vanaf het 1e kalenderjaar na 
afgifte van de borgstelling 

0,5% van de actuele stand van 
de borgstelling, met een 
minimum van € 250,- Jaarlijks 
vanaf het 1e kalenderjaar na 
afgifte van de borgstelling 

0,5% van de actuele stand van 
de borgstelling, met een 
minimum van € 250,- Jaarlijks 
vanaf het 1e kalenderjaar na 
afgifte van de borgstelling 
 

Voor alle borgstellingen en garanties geldt: 

Verlengingsbijdrage 
(per verlenging van het borgstellingbesluit) 

0,5% met een minimum van € 500,- 
 

Herbeoordelingsbijdrage 
(bij noodzakelijke aanpassing eerder besluit of 
overeenkomst) 

€ 500,- 

Behandelingskosten herzieningsverzoek 
aanvraag of boetebesluit (per verzoek) 

€ 1.500,- 

Risico-opslag bij bijzonder beheer 
1% met een minimum van € 500,- 
 

Boetes in verband met niet tijdig aanleveren 
cijfers (m.u.v. huur- en leegstandsgarantie) 

1e sanctie € 250,-  
daarna bij elke sanctie € 500,- 
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Bijdrage Tarief 

Second opinion € 125, - per uur, opgave vooraf 

Wijziging rechtsvorm en/of 
financier en/of structuur 

€ 500,- 

Fase – 0 gesprek € 600,- per dagdeel 


