FinData Access B.V. prijslijst - Geldverstrekkers
Pakket

Omschrijving dienst

Licentie/maand

Inrichtingskosten
(eenmalig)

Platform

Van iedere verstrekker van hypotheken in
Nederland die gecertificeerd is door HDN
worden kosteloos de rentetarieven en
productinformatie opgenomen in FinData en
ontsloten naar de adviessoftware

Kosteloos

-

Bovengenoemde geldverstrekkers krijgen een
eigen beveiligde omgeving op het platform
van FinData. Daarmee kunnen ze zelf
gebruikers aanmaken en een aantal
basisdiensten inrichten:

Pakket 1: € 750 per maand*
2 producten, € 250 per extra
product

€ 12.500*

Basis

Portaal






Validatie

Mailinglist beheren
PDF renteblad genereren
Rentes invoeren o.b.v. 4-ogen principe
Archieffunctie voor rente en
voorwaarden
Communicatie met derden op basis van
standaard (API)

Pakket 2: € 2.500 per maand
Onbeperkt # producten

*50% juniorkorting

*50% junior
korting

Bij deze dienst wordt het basis
Acceptatiebeleid ingebouwd zodat de
adviessoftware daartegen kan valideren

Kosteloos

-

Bij deze dienst worden de specifieke
acceptatieregels van hypotheekverstrekkers
ingeregeld die additioneel vastgelegd zijn.

Maatwerk

Maatwerk

Rente
Monitor

Betreft inzage voor een verstrekker in de
performance en positie van rentetarieven.

€ 400 per maand per gebruiker

-

Markt
Monitor

Betreft inzage voor een verstrekker in de
performance en positie van
productvoorwaarden en acceptatiecriteria.

€ 4.500 per maand per gebruiker

Markt
Monitor

Betreft pilot en/of maatwerk met data.

Maatwerk

Basis
Validatie
Maatwerk

€ 250 per extra gebruiker
-

€ 250 per extra gebruiker

Maatwerk

* De junior korting is van toepassing indien het nieuwe hypotheekvolume in het voorgaande jaar kleiner is dan
750 miljoen. Zodra deze grens in enig jaar wordt bereikt, zal in de daaropvolgende jaren de junior korting
komen te vervallen.
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FinData Access B.V. prijslijst – Softwareleveranciers
Pakket

Omschrijving dienst

Licentie/maand

Inrichtingskosten
(eenmalig)

FDS rente

Rente + rentekenmerken met alle actuele
wijzigingen. Aan te roepen als API of af te
nemen als XML.

€ 400,-

geen

FDS product-

Alle productvoorwaarden van
hypotheekaanbieders. Aan te roepen als
API of af te nemen als XML.

€ 400,-

geen

Alle acceptatieregels van
hypotheekaanbieders. Aan te roepen als
API of af te nemen met responspagina.

€ 750,-

€ 2.500

voorwaarden

FDS Validator
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