Je geldzaken
onder
controle
Doe het samen
met Budgetbeheer

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

GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG
Je geldzaken. Die doe je het liefst natuurlijk zelf. Dat gaat niemand wat
aan. Zo heb je dat van huis meegekregen. Maar heel eerlijk, soms is dat
best lastig. Soms zou je best willen dat iemand je d’r een beetje mee helpt.
Dat er een beetje overzicht komt. Je een beter idee krijgt van wat er nog
allemaal betaald moet worden. En of je er dan wel het geld voor hebt.
Dat je niet helemaal in de stress schiet als er iets onverwachts gebeurt.
Dat er dan wat geld achter de hand is, er toch een beetje op gerekend is.
Bijvoorbeeld als de TV stuk gaat en dat je hem dan kan laten maken. Of een
nieuwe kunt kopen.
Het kan ook zo zijn dat je het lastig vindt om dingen te regelen. Je brieven
krijgt die je niet goed begrijpt. Of als je ingewikkelde formulieren moet
invullen. Dat je administratie een rommeltje is. Moeilijke dingen als
internetbankieren, je uitkering, je huur- of zorgtoeslag, je verzekeringen.
Dat je stapel wordt van alle dingen die ze aan je vragen. Als dit je allemaal
bekend voorkomt, dan is Mijn Geld en Zo misschien iets voor je.

MET BUDGETBEHEER HOU JE CONTROLE
De mensen van Mijn Geld en Zo weten veel van geld. En hoe je dingen moet
regelen. Samen maken we een plan voor het geld dat je elke maand krijgt,
voor het geld dat je uitgeeft en voor het geld dat er is voor de leuke dingen.
Dat heet een Budgetplan.
We openen een rekening voor je bij de bank, waar je salaris of je uitkering
op wordt gestort. Daar betalen we je vaste lasten van. Je huur, energie (gas,
licht en water), telefoon, TV en Internet. Maar ook je verzekeringen en de
‘gemeentelijke lasten’ (belastingen en heffingen).
En dan gaan we een stapje verder. We houden samen met jou al het geld
in de gaten dat overblijft als we je vaste lasten hebben betaald. We zorgen
ervoor dat je geld opzij legt. Dat er geld is voor al je andere rekeningen.
Potjes voor kleding, boodschappen, uitstapjes en vakanties, sparen en dat
soort dingen. Zodat je als je eens een keer een nieuwe broek wilt kopen, dat
dat ook kan.

JE EIGEN BAAS OVER JE GELD
We houden al je geld op de bankrekening die we voor je hebben geopend.
Wel spreken we een bedrag met je af waar je je boodschappen van doet,
of kadootjes van koopt, of je kaartje voor de bioscoop. Dat is je leefgeld
en dat storten we op een aparte bankrekening. Die rekening heet je
leefgeldrekening. Alleen jij kan daar bij en daar kan je mee doen wat je wilt.
Als je een keer iets groots wilt kopen, bijvoorbeeld een nieuwe winterjas of
een stofzuiger, geef je dat bij ons aan. We kunnen het er dan over hebben of
je het écht wilt. Of het wel een slimme uitgave is. Maar uiteindelijk beslis jij.
Zolang er geld is, natuurlijk. We storten je geld dan op je leefgeldrekening.
Of je laat een rekening naar ons sturen en dan betalen we die voor jou van
je bankrekening. Je krijgt iedere maand een overzicht van alle betalingen. Je
kunt niet rood staan. Dus als je centen op zijn, dan zijn ze op.

ADVIES OVER JE GELDZAKEN
Je administratie en alles dat verder met geld te maken heeft regel je zelf.
Dingen als het aanvragen van je toeslagen en je uitkeringen, het regelen van
je belastingaangifte, het nalopen van je contracten en je CAK-bijdrage en
het overleggen met instanties en bedrijven.

Je ontvangt zelf alle post en die handel je ook zelf af. De rekeningen
die wij voor je moeten betalen stuur je naar ons. We rekenen daar een
vast bedrag per maand voor. Als je wilt kunnen we je helpen met het
regelen van je geldzaken, zoals bijvoorbeeld je uitkering, je toeslagen of je
belastingaangifte. Dat kost alleen wel extra. Al onze tarieven staan op onze
website: www.mijngeldenzo.nl/tarieven

WAT BETEKENT BUDGETBEHEER VOOR JOU?
Met Budgetbeheer zorg je voor rust en overzicht in je geldzaken. Je weet
zeker dat alles op tijd wordt betaald en dat er geld is voor de dingen die je
nodig hebt. Je wordt niet meer verrast, je houdt rekening met je uitgaven.
Er is altijd iemand van Mijn Geld en Zo om mee te overleggen, zo helpen ze
je om sommige beslissingen over geld te nemen. Samen met Mijn Geld en
Zo ben je je centen de baas.

WAT DOEN WE ALLEMAAL VOOR JE
•

Beheerrekening bij de bank openen

•

Budgetplan opstellen en met je bijhouden

•

Vaste lasten betalen

•

Geld reserveren voor onverwachte uitgaven

•

Rekeningen betalen

•

Leefgeldrekening voor je openen

•

Leefgeld overmaken

•

Bankpassen aanvragen

•

Advies geven over geldzaken (als je het wilt en met extra kosten)

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 wel een beetje met geld kan omgaan, maar er toch graag bij
geholpen wilt worden. Dan kies je voor Budgetbeheer.

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

Maar het kan ook zijn dat je geen hulp nodig hebt en zelf alle dingen
regelt. Het enige waar je zeker van wilt zijn is dat in ieder geval je vaste
lasten worden betaald. Daar wil je geen gezeur van hebben. Dat kunnen
we voor je regelen met Beheer Vaste Lasten. Wat ook kan is dat je
handiger vindt als we je geldzaken helemaal van je overnemen. Dat wij het
bij je aangeven wanneer je wel ergens geld voor hebt en wanneer niet.
Dat heet Bewindvoering. Meer informatie over Beheer Vaste Lasten en
Bewindvoering vind je op onze website.

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).
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