
BELONINGSBELEID 
Het beloningsbeleid van EQuent Financiële Diensten BV is vastgesteld op 17 mei 2019 en treedt  

in werking op 17 mei 20179. 

 

Doel beloningsbeleid 

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en  

behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en  

integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar  

mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden worden  

tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. 

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze  

klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende  

werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. 

 

Voor wie geldt dit beloningsbeleid? 

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van EQuent Financiële Diensten BV. 

 

Uitgangspunten beloningsbeleid 

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel 

• maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd 

• klantbelang centraal 

• lange termijn-doelstelling 

• transparant, eenvoudig 

• voldoen aan wet- en regelgeving 

• adviseur geeft te allen tijde passend advies 

 

Beschrijving beloning 

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming. 

• Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van  

leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging  

plaatsvinden. 

• Jaarlijks 8% vakantietoeslag. 

• Studiekosten. Bij medewerkers die een studie volgen die bijdraagt aan het  

verhogen van de kennis binnen het kantoor, worden de volledige studiekosten  

vergoed. 

 

Beloningsmodel onderneming 

Onze onderneming handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen  

verstrekken en adviseert en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning  

bestaat uit de volgende mogelijkheden: 

• beloning o.b.v. provisie (door aanbieder) 

• beloning o.b.v. vaste fee (door klant) 

• beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant) 

• combinatie van bovenstaande beloningswijze 


