Belangrijke
rekeningen
altijd betaald
Beheer Vaste Lasten:
een zorg minder

S am e n j e ce n t e n de ba a s

SOMS GLIPPEN ZE ER TUSSENDOOR
Je vaste lasten. Ze komen elke maand terug en je betaalt ze iedere maand
op tijd. Toch? Of glipt er af en toe wel eens een tussendoor? Omdat er er
net niet genoeg geld op je rekening stond. Of omdat hij tussen de andere
post zoek was. Dat je dan een herinnering krijgt. En dat komt dan nooit
goed uit. Want ja, je hebt intussen al wat andere dingen gekocht. Dus
leg je hem maar weer even opzij. En dan vergeet je hem. Voor je het in
de gaten hebt, krijg je een huurschuld. Of moet je drie termijnen energie
betalen. Daar heb je allemaal geen zin in.
Je wilt eigenlijk gewoon dat je vaste lasten goed geregeld zijn. Je wilt geen
stress hebben van je huur, energie (gas, licht en water), telefoon, TV en
Internet. En ook niet van je verzekeringen en de ‘gemeentelijke lasten’
(belastingen en heffingen). Daar wil je geen zorgen over hebben. Je wilt er
zeker van zijn dat ze op tijd betaald worden. En dat je alles wat over is ook
zonder problemen kunt uitgeven.

BEHEER VASTE LASTEN
Als je kiest voor Beheer Vaste Lasten van Mijn Geld en Zo, dan gaan wij
voortaan al je vaste lasten voor je betalen. We openen een beheerrekening
voor je bij de bank, waar je salaris of je uitkering op wordt gestort. Jij levert
ons een overzicht van al je vaste lasten, wij nemen contact op met die
bedrijven en betalen voortaan vanaf de beheerrekening je rekeningen. Jij
hebt daar verder geen omkijken meer naar.
Al het geld dat overblijft als wij de rekeningen hebben betaald, gaat naar
een andere rekening van jou. Eentje waar wij niet bij kunnen. En daar doe
je de dingen van zoals je zelf vindt dat het goed is. Daar bemoeien wij ons
niet mee. Je geldzaken en je administratie regel je verder zelf, daar doen
we verder niets mee. Je krijgt alleen een keer per jaar een overzicht van
alle dingen die we voor je betaald hebben.
Voor het werk dat we voor je doen rekenen we ook geld. Eerst betaal je
inschrijfkosten en daarna een bedrag per maand. Sommige extra dingen
kosten ook geld. Al onze tarieven staan op onze website:
www.mijngeldenzo.nl/tarieven

BELANGRIJKE REKENINGEN ALTIJD BETAALD
Met Beheer Vaste Lasten weet je zeker dat alles wat écht belangrijk is, ook écht
betaald wordt. Op tijd, iedere maand weer. Dat je daar geen schulden krijgt,
dat het goed voor je geregeld is. Dat is een hele zorg minder.

JE KAN OOK VOOR IETS ANDERS KIEZEN
Wat we precies voor je gaan doen hangt af van wat je wilt. Misschien ben je
iemand die zelf alles regelt, maar die er zeker van wilt zijn dat zijn vaste lasten
altijd op tijd worden betaald. Kies dan voor Beheer Vaste Lasten.
Het kan ook dat je redelijk met geld kunt omgaan, maar je het wel fijn vindt als
je d’r een beetje bij geholpen wordt. Daar hebben we Budgetbeheer voor. Of
dat je het handiger vindt als we je geldzaken helemaal van je overnemen. Dat
wij bij je aangeven wanneer je wel ergens geld voor hebt en wanneer niet. Dat
heet Bewindvoering. Meer informatie over Budgetbeheer en Bewindvoering
vind je op onze website.

HOE KUNNEN WE JE HET BESTE HELPEN?

GELD MOEILIJK?
Vind je het moeilijk om met
geld en geldzaken om te
gaan?

NEE

EEN BEETJE

JA

Nee, niet echt. Maar soms
vergeet ik wel eens een
rekening te betalen.

Wel een beetje. Maar als
iemand me helpt, lukt het
me meestal wel.

Ja, dat vind ik heel moeilijk.

ZEKER ZIJN

SAMEN REGELEN

LATEN REGELEN

Wil je zeker zijn dat in ieder
geval je vaste lasten altijd op
tijd worden betaald?

Wil je samen met iemand je
geld regelen, maar dat jij de
beslissingen neemt?

Wil je dat iemand je geldzaken
regelt en dat jij je er niet meer
druk om hoeft te maken?

BEHEER
VASTE LASTEN

BUDGETBEHEER

BEWINDVOERING

Kies Beheer Vaste Lasten
van Mijn Geld en Zo

Kies Budgetbeheer
van Mijn Geld en Zo

Kies Bewindvoering
van Mijn Geld en Zo

OOK VOOR ANDERE BEWINDVOERDERS
Soms heb je al een bewindvoerder, bijvoorbeeld je vader of moeder, broer
of zus, of iemand anders. Die kunnen ons ook inschakelen voor Beheer
Vaste Lasten. Zij zeggen wat we wel en wat we niet moeten betalen. Wij
regelen dat dan. Ook zij krijgen ieder jaar een overzicht van alle betalingen.
Dat gebruiken ze voor hun verslag naar de rechter (want dat moeten alle
bewindvoerders namelijk doen).

WIL JE MEER WETEN?
Kijk dan eens op onze website: www.mijngeldenzo.nl Of bel ons op (033)
760 20 10 of stuur een mailtje (bewindvoering@mijngeldenzo.nl).

ONZE DIENSTEN IN EEN OVERZICHT
Beheer Vaste Lasten

Budgetbeheer

Bewindvoering

Voor wie is het?

Voor iedereen die
zelfstandig met geld
kan omgaan, maar die
er zeker van wil zijn dat
de vaste rekeningen op
tijd worden betaald.

Voor iedereen die wel
een beetje met geld
kan omgaan en er
graag bij geholpen wil
worden.

Voor iedereen die niet zo goed
met geld om kan gaan en
liever heeft dat iemand anders
het voor hem doet.

Wat betaalt Mijn
Geld en Zo?

Alle vaste lasten, volgens een overzicht dat
jij hebt geleverd.

In ieder geval alle vaste
lasten. En alle rekeningen die je ons vraagt te
betalen, als ze passen
in je Budgetplan.

Alles, dus de vaste lasten en
alle andere rekeningen.

Hoe pakken we het
aan?

We betalen al je vaste
lasten. Jij zorgt ervoor
dat je salaris of uitkering op de beheerrekening wordt gestort.
Wat er overblijft gaat
naar een rekening van
jezelf. Daar doe je mee
wat je wilt.

We maken samen
een Budgetplan. Wij
openen een beheerrekening. Jij laat je salaris
of uitkering daarop
storten, al je geld blijft
op die rekening. Wij
betalen er alles van.
Je krijgt leefgeld op
een andere rekening.
We overleggen als het
nodig is.

Wij vragen aan de rechter
of jij onder ons bewind mag
komen. We maken een Budgetplan en betalen en regelen
alles voor je. Je krijgt leefgeld,
daar mag je mee doen wat je
wilt. Extra geld moet je bij ons
aanvragen.

Adviseren jullie over
mijn uitgaven?

Nee, je bent zelf de
baas over je uitgaven.

Als je dat wilt.

Altijd

Wie beslist er over
mijn uitgaven?

Jijzelf

Jijzelf

Mijn Geld en Zo

Hoe heb ik contact
met jullie?

Per telefoon, post of
mail.

Per telefoon, post of
mail.

Je hebt persoonlijk contact.
Je kan bellen of mailen. Soms
komt zij bij je langs.

Naar wie gaat de
post?

Naar jou

Naar jou, jij stuurt de
rekeningen van de
vaste lasten naar Mijn
Geld en Zo.

Alle financiële post gaat naar
Mijn Geld en Zo

Doen jullie nog
extra dingen?

Nee, we betalen alleen
je vaste lasten.

Als je het ons vraagt,
maar dat kost extra
geld.

Ja, we regelen je uitkeringen
en toeslagen, de bijzondere
bijstand, je CAK-bijdrage, je
belastingaangifte, je declaraties, je verhuizing, etc.
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