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 Voorwaarden begeleiding toetsingen op no cure no pay basis  
 

 De begeleiding toetsing is een individueel product. Tarief en voorwaarden gelden per te 
toetsen kandidaat. 

 Gesprekken in het kader van de begeleiding bij toetsingen vinden in principe plaats in 
Amersfoort. Indien een gesprek plaats vindt buiten Amersfoort kan Actuaris Eijgenraam een 
opslag voor reistijd en –kosten in rekening brengen. De opslag voor reistijd en –kosten wordt 
bepaald per reis en is verschuldigd onafhankelijk van het resultaat van de toetsing (valt dus 
buiten de no cure no pay regeling). 

 Actuaris Eijgenraam kan naar aanleiding van een gesprek voorwaarden stellen aan de 
verdere voorbereiding van de kandidaat op de feitelijke toetsing door DNB.  

 Actuaris Eijgenraam beschouwt de begeleiding bij toetsing als eenzijdig vertrouwelijk. Hij zal 
zelf aan geen ander een gespreksverslag verstrekken dan aan de kandidaat zelf, dus ook niet 
aan de opdrachtgever. Het staat de kandidaat vervolgens wel vrij om het gespreksverslag al 
dan niet te delen met derden, waaronder ook DNB. 

 Opdrachtgever stelt Actuaris Eijgenraam per ommegaande in kennis van de data waarop de 
toetsing bij DNB wordt aangevraagd, respectievelijk waarop het toetsingsgesprek 
plaatsvindt, alsmede in het bezit van de beschikking van DNB naar aanleiding van de 
toetsing. 

 
Opdrachtgever is verschuldigd aan Actuaris Eijgenraam: 

 100% van het tarief 
o Indien de toetsingsprocedure met een positieve beschikking van DNB wordt 

afgesloten. 
o Indien de kandidaat door DNB in eerste instantie wordt afgewezen, maar dit besluit 

kan met succes worden bestreden. 

 50% van het tarief 
o Indien de kandidaat lopende het voorbereidingstraject  besluit zijn kandidatuur voor 

de functie in te trekken. 
o Indien de kandidaat niet binnen drie maanden na het gesprek een feitelijk formele 

toetsing bij DNB heeft aangevraagd. 
o Indien de kandidaat wordt afgewezen na een toetsing waarvoor hij of zij niet de als 

voorwaarde gestelde voorbereiding in acht heeft genomen. 

 Nihil 
o Indien de kandidaat door DNB wordt afgewezen na een begeleiding waarbij Actuaris 

Eijgenraam geen voorwaarden aan de voorbereiding heeft gesteld. 
o Indien de kandidaat door DNB wordt afgewezen na een toetsing na voldaan te 

hebben aan de door Actuaris Eijgenraam gestelde voorwaarden ten aanzien van de 
voorbereiding.  
 

Plus eventuele opslagen voor reistijd en –kosten.  
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