
 

 

Beloningsbeleid        

 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. De AFM 

controleert of financiële ondernemingen zich aan wetten en regels houden. Zo houdt de AFM ook toezicht 

op naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op basis van artikelen 1:117 en 1:119 van de Wft 

moeten financiële dienstverleners hun beloningsbeleid schriftelijk vastleggen. Dit beloningsbeleid dienen wij 

op basis van artikel 1:120 tevens op onze website te publiceren. 

 

Uiteraard werken wij daar graag aan mee. Wij handelen immers altijd in het belang van de klant en zijn 

daarom graag transparant. 

 

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijnrelatie met en belangen van onze klanten. 

Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde betrokken 

medewerkers. 

 

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden 

van de juiste medewerkers. Daarnaast is ons beloningsbeleid zodanig ingericht dat het aandacht voor de 

duurzaamheidsrisico’s van beleggingsproducten bevorderd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet 

worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze 

medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en hen functioneren van de 

medewerker bestaat de mogelijkheid om een bonus uit te keren. Er zijn geen medewerkers die een totale 

jaarlijkse beloning van één miljoen of meer ontvangen. In het laatste kalenderjaar is er € 1.500 aan variabele 

beloningen (bonussen) uitgekeerd. 

 

Indien u een consumptief of zakelijk krediet afsluit, ontvangen wij van de aanbieder een vergoeding voor de 

door ons gemaakte kosten. Voor onze andere werkzaamheden brengen wij onze beloning rechtstreeks bij u 

in rekening. Hierover maken wij voorafgaand aan onze dienstverlening afspraken. 

 

Voor de advisering en de bemiddeling bij kredietverzekeringen brengen wij kosten in rekening. Deze kosten 

zijn afhankelijk van het aantal verzekerden en het aantal verzekeringsdekkingen en bedragen maximaal € 

290. Van de verzekeraars, waar wij deze verzekeringsdekkingen onderbrengen, ontvangen wij geen provisie. 

Is er alleen sprake van advies en wordt er niet bemiddeld, dan bedragen de kosten maximaal € 130. Indien 

er geen sprake is van advies en bemiddeling, worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Wilt u meer informatie over onze beloningsbeleid? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Bekaro Financieringen BV 

 

Telefoon 0165555166 (ook WhatsApp) 

info@bekaro.nl 

www.bekaro.nl 
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