Moeite om met uw geld om te gaan?
Budgetbeheer kan een oplossing zijn.
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Algemeen
Steeds meer mensen komen in de financiële problemen doordat ze het
overzicht in hun geldzaken kwijt zijn. Ze geven meer geld uit dan er
binnenkomt en missen de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. In de
praktijk kampen zowel jongeren als volwassenen met dit probleem. Wordt er
geen helpende hand geboden dan belandt men in de schuldhulpverlening. Het
vroegtijdig aanvragen van budgetbeheer kan dit voorkomen.
Voor wie is budgetbeheer?
Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te
gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, door schulden
of bij mensen met psychische problemen. Budgetbeheer vindt plaats op
vrijwillige (maar niet vrijblijvende) basis zonder tussenkomst van een
kantonrechter.
Soms eist een schuldhulpverlenende organisatie budgetbeheer, voordat zij u
helpt bij het oplossen van uw schulden.
Hoe verloopt de aanmelding?
Nadat u zichzelf heeft aangemeld of via een hulpverlener bent aangemeld,
maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek, eventueel samen met uw hulpverlener en/of familie,
wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie
geïnventariseerd. U krijgt uitleg over wat budgetbeheer inhoudt, wat u van ons
kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Samen besluiten we welke
ondersteuning de best mogelijke oplossing biedt.
Als wij beiden van mening zijn dat we met elkaar verder willen, dan zal een
overeenkomst opgesteld en ondertekend worden waarin de afspraken tussen
u en Anuva Budgetbeheer zijn vastgelegd. Ook wordt er een volmacht voor
Anuva Budgetbeheer opgesteld die door u, en eventueel uw partner,
ondertekend dient te worden. Het budgetbeheer start op de datum waarop de
overeenkomst is ondertekend.
Wat mag u van ons verwachten?
Samen ordenen we uw administratie en stellen we een overzicht van uw
inkomsten en uitgaven op. Daarna bekijken we met elkaar waarop bezuinigd
kan worden. Mogelijk heeft u recht op inkomensaanvullende voorzieningen,
zoals toeslagen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Vervolgens
maken we een budgetplan.

Op een zogenaamde beheerrekening worden uw inkomsten gestort. Wij
zorgen dat uw maandelijkse lasten, aflossingen van eventuele schulden en
overige kosten betaald worden. Over de beheerrekening heeft alleen de
bewindvoerder de beschikking.
Ook wordt er een bedrag gereserveerd voor betalingen die niet maandelijks
plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Op die manier wordt voorkomen
dat er schulden ontstaan of dat de aanwezige schulden oplopen.
Er wordt een vast bedrag aan leefgeld overgeboekt naar uw privérekening.
Van dit geld kunt u de dagelijkse uitgaven betalen: eten, kleding, benzine,
verjaardagen etc.
Wat moet u zelf doen?
 Het is belangrijk dat u open kaart speelt over uw financiële situatie. Het
inkomen gaat naar de beheerrekening.
 U bent er verantwoordelijk voor dat er genoeg geld is om de rekeningen te
betalen.
 U moet de afgesproken rekeningen op tijd naar ons kantoor sturen. Wij
betalen alleen die rekeningen waarvoor dat in het budgetplan
is afgesproken.
 Het is erg belangrijk dat u eerst met ons overlegt voor u nieuwe financiële
verplichtingen aangaat. Wij kijken dan of hier ruimte voor is in uw
budgetplan. Een nieuwe verplichting is bijvoorbeeld een nieuwe
verzekering of een abonnement.
 De volgende wijzigingen in uw leefsituatie moeten zo snel mogelijk
doorgegeven worden:
 Wijzigingen in het inkomen
 Wijzigingen in de uitgaven, zoals huurverhogingen
 Echtscheiding/huwelijk/samenwonen
 Wijzigingen in de gezinssamenstelling door geboorte, verhuizing of
uithuisplaatsing van kinderen
 Overlijden van gezinsleden
Heeft u schulden?
Als er schulden zijn, kunnen wij niet altijd voorkomen dat die in eerste
instantie nog oplopen. Wij proberen schulden zo snel mogelijk te stabiliseren.
Indien u schulden heeft, zullen wij met u overleggen hoe de schulden het beste

kunnen worden opgelost. Mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van
uw gemeente ingeschakeld.
Hoe lang in budgetbeheer?
Vraagt u zelf om budgetbeheer, dan bepaalt u zelf hoe lang u van onze
diensten gebruik wilt maken.
Als een schuldhulpverlenende organisatie budgetbeheer eist, omdat zij u helpt
bij het oplossen van uw schulden, dan duurt budgetbeheer meestal drie jaar.
Verlengen is mogelijk.
Wat kost budgetbeheer?
Voor het opstellen van een budgetplan en het aanmaken van een dossier
berekenen wij eenmalig € 240,00.
Vervolgens betaalt u maandelijks:
Voor kamerbewoners: € 70,00
Voor alleenstaanden: € 85,00
Voor gezinnen:
€ 100,00
Indien u schulden heeft, is het vaak niet mogelijk om de kosten van het
budgetbeheer te betalen. In dat geval dienen de kosten van het budgetbeheer
door een externe partij betaald te worden. Dit kan uw gemeente zijn of
bijvoorbeeld familie. Heeft u geen schulden dan moeten de kosten vanuit uw
budget betaald worden.
Meer informatie:
Inge Damstra
info@anuvabewind.nl
06-24831754
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