Postbus 28
7470 AA Goor
Bezoekadres
Telefoonnummer
Mobiel Pia

: van den Vondelstraat 16
: 0547-389581
: 06-38149655

AFSPRAKEN VOOR GOEDE SAMENWERKING
Tijdens het kennismakingsgesprek is besproken met cliënt wat inkomensbeheer is.
Samen besluiten we of er een overeenkomst wordt getekend voor inkomensbeheer .
Met onderstaande handtekeningen verklaren cliënt en inkomensbeheerder dat zij onderstaande punten
goed hebben begrepen en dat zij zich daar beide aan zullen houden.

Soort overeenkomst

: Inkomensbeheer

Naam aanvrager

: _______________________________________________

Partner aanvrager

: _______________________________________________

U begrijpt dat:
o

De inkomensbeheerder er is om u te helpen.

o

U problemen heeft en het u niet lukt om dat zelf op te lossen.

o

De inkomensbeheerder kan niet ineens alle problemen oplossen. Het zal ook niet gemakkelijk zijn
om die problemen op te lossen.

o

Al het geld moet via de inkomensbeheerder lopen. Ook vakantiegeld en kinderbijslag etc.

U mag van de inkomensbeheerder verwachten:
o

Dat zij u inzicht geeft in wat er gedaan is op de tijden zoals u samen met de inkomensbeheerder
heeft afgesproken.

o

Dat zij overlegt met u over veranderingen in het financiële pakket (een andere bank, een nieuwe
verzekering, een andere energieleverancier, etc.).

o

Dat zij u zal helpen bij het aanvragen van toeslagen en het doen van eenvoudige
belastingaangiften.

o

Dat zij de uitgaven zoals afgesproken en opgenomen in het budgetplan maandelijks betaald.

o

Dat uw bankrekening alleen door ons wordt beheerd.

o

Dat de nota’s die u opstuurt eerst worden gecontroleerd en daarna pas worden betaald.

o

Dat wij overleg hebben met uw hulpverlener(s).

o

Dat wij bij het stopzetten van het afgesproken traject de administratie zo voor u inrichten dat u
hiermee zelf verder kunt.
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De inkomensbeheerder verwacht van u dat:
o

We rustig en met respect zullen communiceren, ook als er “nee” gezegd wordt.

o

U zult de inkomensbeheerder direct informeren over financiële zaken en de post en e-mail zal
minstens 1 keer per week doorgestuurd worden.

o

U overlegt met de inkomensbeheerder voordat u naar de dokter of tandarts gaat. De
inkomensbeheerder zal dan nagaan of u hiervoor verzekerd bent.

o U mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan (geen abonnement afsluiten voor telefoon,
tijdschrift, internet, televisie enz., geen leningen, geen serviceabonnement, geen verzekering),
tenzij in overleg met de inkomensbeheerder.

Wij willen u erop wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden door nalatigheid
van uzelf. Als wij hierdoor onze afspraken niet kunnen nakomen of in onze werkzaamheden
anderszins gehinderd worden, kan het voorkomen dat deze overeenkomst direct en eenzijdig door
ons opgezegd wordt. Het totale beheer wordt dan stopgezet en alle betrokken partijen worden
hiervan direct op de hoogte gesteld.

Datum:________________________

Plaats:_______________________________

Cliënt:_________________________
Handtekening

Buro Pia:
Naam: _______________________________

Handtekening
Partner:________________________
Handtekening

Wij zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. De overige tijd is
gereserveerd voor afspraken en het uitvoeren van werkzaamheden. Buiten deze
openingstijden kunt u altijd mailen naar: info@buro-pia.nl.
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