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Beheerst beloningsbeleid Alpha Hypotheken 
Alpha Hypotheken hanteert een beloningsbeleid dat voorziet in een beheerste beloning van 

onze medewerkers en een zorgvuldige behandeling van onze klanten. 

  

Beloningbeleid van onze medewerkers 

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

van goede gekwalificeerde medewerkers. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen 

op de langere termijn belangen van onze klanten en onze onderneming. Daar waar mogelijk 

zullen wij bij de wijze van beloning stimuleren dat de klant zorgvuldig behandeld wordt en dat 

onze zorgplicht wordt nagekomen. En dat wij waar mogelijk zullen voorkomen dat 

medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en 

niet nakomen van onze zorgplicht. Uitgangspunt is dat een klant te allen tijde passend advies 

krijgt.  

  

Ons beloningsbeleid is transparant en bekend bij onze medewerkers. Via onze website 

communiceren wij in grote lijnen hoe onze medewerkers worden beloond. 

 

Beloning medewerkers  

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons 

bedrijf marktconform.  

 

Beschrijving beloning 

 De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:  

1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling 

is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% 

vakantietoeslag en wordt eventueel een dertiende maand uitgekeerd afhankelijk van 

bedrijfsresultaat, individueel presteren en eventuele afronding van aanvullende 

opleiding(en). Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.   

2. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen 

fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke 

telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.   
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Risicobeheersing  

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling 

van klanten. Een onjuist/onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze 

onderneming m.b.t.:  

  

• Continuïteit van onderneming  

• Beheersbaarheid van personeelskosten  

• Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen  

• Verloop van personeel  

  

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk 

hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het 

beloningsbeleid. Deze analyse zal jaarlijks worden uitgevoerd.  

  

 Maatregelen voor beheerst beloningsbeleid 

• Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig op integer, solide en 

klantgericht handelen. De beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris. 

• Alpha Hypotheken ontvangt geen provisie over het afsluiten van complexe financiële 

producten. De klant betaalt Alpha Hypotheken rechtstreeks voor haar dienstverlening. 

• Bij producten met een kleine financiële impact (bijvoorbeeld een consumptief krediet) 

ontvangen wij provisie van de aanbieder. 

  

 


