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 Voor het eerste notariële adviesgesprek van circa 15 minuten worden geen kosten in rekening 

gebracht. U kunt hiervoor op één van onze vestigingen een afspraak maken. De openingstijden 

kunt u vinden op onze website www.abmaschreurs.nl. 

 

 Eventuele externe prijswijzigingen voorbehouden (kosten die derden aan Abma Schreurs 

Notarissen doorberekenen, bijvoorbeeld kadasterkosten). 

 

 Overige verschotten zullen worden doorberekend, onder andere voor: 

o  het opvragen van persoonsgegevens bij de Basisregistratie personen (BRP); 

o  het raadplegen van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) ter controle van de (on)geldigheid 

van de identiteitsbewijzen van de betrokken cliënten; 

o  het raadplegen van het faillissements- en curateleregister; 

o  het aanmelden van een passeerzaak bij ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken) indien 

de geldverstrekker hierbij is aangesloten. 

 

 Deze kostenopgave is niet geldig in combinatie met andere kortingen. 

 

 Indien de opdracht na aanvang van de werkzaamheden om welke reden dan ook wordt 

geannuleerd, dan zullen de tot dan toe door ons gemaakte kosten voor onze werkzaamheden 

inclusief verschotten bij u in rekening worden gebracht. 

Voor een akte van levering in combinatie met een hypotheekakte minimaal € 181,50 (inclusief 

BTW) en voor een hypotheekakte minimaal € 121,00 (inclusief BTW). 

 

 Indien deze kostenopgave meer dan één akte betreft: 

o  en er sprake is van combinatiekorting kan geen aanspraak worden gemaakt op andere 

kortingsacties; 

o  geldt deze alleen voor het opgegeven combinatietarief; 

o  dienen de akten op dezelfde dag ondertekend te worden. 

 

 Er is gelegenheid tot gratis parkeren op eigen terrein van onze kantoren (vestiging Purmerend: 

achterzijde kantoor, vestiging Amsterdam: zijkant kantoor). 

 

 Deze kostenopgave is twee weken geldig. 

 

 Op verzoek kunnen brochures worden toegezonden betreffende informatie en advies over voor u 

relevante zaken. 

 

 Op onze diensten zijn de algemene voorwaardenvan toepassing. Deze kunt op onze website 

vinden. 

 

 Meer informatie over al onze diensten, route en locatie: www.abmaschreurs.nl. 
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