
Bedrijfsnaam
Naam: Life Supply BV

Plaats: Gouda

Wft-nummer: 12018417

Persoongegevens
Geboortedatum: 1-5-1953

Geslacht: Man

Woonachtig in: Nederland

Een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt maximaal € 22.084,- per jaar. Sommige aanbieders houden hier geen rekening mee bij het tonen van de uitkomsten. Een 
levenslange oudedagslijfrente (bijvoorbeeld bancair met een duur van minimaal 20 jaar) kent dit m

Algemene meldingen

Dossiernaam: Peter Pensioen

Zowel de eerste kosten als de doorlopende kosten van de verzekeraar zijn reeds verwerkt in de hoogte van de getoonde resultaten.

Uitgangspunten

Product: Direct ingaande uitkering

Uitgangspunt: Beschikbare koopsom

Fiscale herkomst: Lijfrenteverzekering IB2001

Beschikbare koopsom: € 350.000,00

Persoonsgegevens: Man / 1-5-1953 / Nederland

Overgang: N.v.t.

Ingangsdatum: 1 mei 2020

Ingangsdatum uitkering: 1 mei 2020

Einddatum: 1 mei 2040

Uitkeringsfrequentie: per maand achteraf

Indexatie: N.v.t.

Berekening uitgevoerd op: maandag 16 maart 2020 8:45:21

Referentie: Voorbeeldberekening
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Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV



MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,50%

Rentegarantietermijn: niet bekend

€ 1.687,27 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten

MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,45%

Rentegarantietermijn: 30 dag(en)

€ 1.679,34 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten
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MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,45%

Rentegarantietermijn: 30 dag(en)

€ 1.679,34 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten

MELDINGEN:

De Goudse toont geen details over de contraverzekering 

Product: Verzekering

Offerte geldig tot: 15-4-2020

Koopsom binnen voor: 15-4-2020

€ 1.664,00 

BIJ OVERLIJDEN:

Doorlopende kosten: eenmalig € 945,00

KOSTEN: Eerste kosten: eenmalig € 1.931,00
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MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,25%

Rentegarantietermijn: 30 dag(en)

€ 1.647,84 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten

MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,15%

Rentegarantietermijn: 90 dag(en)

€ 1.631,79 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten
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MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 1,00%

Rentegarantietermijn: 90 dag(en)

€ 1.608,92 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten

MELDINGEN:

Voor de rentegarantie geldt een voorwaarde dat de offerte binnen 2 weken getekend retour is ontvangen

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 0,95%

Rentegarantietermijn: 190 dag(en)

€ 1.601,20 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: € 2,20 per uitkering
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MELDINGEN:

REAAL toont geen details over de contraverzekering 

Product: Verzekering

Offerte geldig tot: 1-5-2020

Koopsom binnen voor: 1-5-2020

€ 1.593,97 

BIJ OVERLIJDEN:

Doorlopende kosten: eenmalig € 1.556,55

KOSTEN: Eerste kosten: eenmalig € 644,00

MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 0,80%

Rentegarantietermijn: 42 dag(en)

€ 1.578,15 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Geen uitkeringskosten
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MELDINGEN:

Overlijdensrisico d.m.v. vererving via erfrecht.

De berekening is tot stand gekomen met behulp van rente informatie van de aanbieder. Desondanks kunnen er 
kleine verschillen in de uitkomsten van de programmatuur van de aanbieder zelf zitten.

Rentegaranties zijn pas van toepassing nadat bij de aanbieder de aanvraagprocedure in gang is gezet.

Product: Banksparen

Rekenrente: deposito 0,70%

Rentegarantietermijn: 56 dag(en)

€ 1.562,88 

Zie meldingenBIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: € 2,50 per uitkering

MELDINGEN:

Allianz kent alleen een contratarief in combinatie met een verzekering op 1 leven.

Product: Verzekering

Offerte geldig tot: 30-3-2020

Koopsom binnen voor: 27-4-2020

€ 1.547,20 

BIJ OVERLIJDEN:

Doorlopende kosten: eenmalig € 1.220,09

KOSTEN: Eerste kosten: eenmalig € 275,00
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MELDINGEN:

Het resultaat bevat geen specificatie m.b.t. de eerste en/of doorlopende kosten. Deze kosten zijn beschikbaar in 
de offertesoftware van de aanbieder.

Het resultaat bevat geen (contra)overlijdensrisicoverzekering.

Product: Verzekering

Offerte geldig tot: 30-3-2020

Koopsom binnen voor: 15-5-2020

€ 0,00 

BIJ OVERLIJDEN:

KOSTEN: Eerste kosten: eenmalig 

Pagina 8 van 8© Copyright De Expiratiedesk Nederland B.V.

Het getoonde overzicht is een limitatieve vergelijking van aanbieders. De Expiratiedesk stelt het overzicht zorgvuldig samen op basis van actuele gegevens. Desondanks kan de getoonde informatie fouten of onjuistheden bevatten. De 
gebruiker van het overzicht vrijwaart de Expiratiedesk van aansprakelijkheid voor onvolledigheid, fouten en onjuistheden. Aan de getoonde informatie kunnen tariefsmatig of fiscaal juridisch geen rechten of enigerlei vorm van advies worden 
ontleend..

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV


