
Om uw geldzaken zo goed mogelijk te kunnen beheren verwachten wij het volgende van u: 
 

1. Rekeningen en andere financiële post worden binnen één week na ontvangst bij ons 
ingeleverd of naar ons opgestuurd. Niet voldoende of ongefrankeerde post wordt niet in 
ontvangst genomen. 

2. Geef het zo snel mogelijk door als er iets verandert in uw inkomenssituatie, zoals nieuwe 
inkomsten of einde dienstverband/uitkering. 

3. De door ons gevraagde informatie wordt verstrekt binnen de gestelde termijn. 
4. Communiceer op nette wijze met ons. Onbehoorlijk gedrag wordt niet geaccepteerd en kan 

leiden tot beperkingen in het contact. 
5. Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie (verhuizing, inwoning van kinderen, 

samenwonen/trouwen) door zodra u hiervan wetenschap hebt. 
6. Geef wijzigingen in de inkomenssituatie van uw kinderen en medebewoners aan ons door, dit 

kan namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering of toeslagen van de Belastingdienst.  
7. Meld het ons wanneer u extra inkomsten (zoals teruggaven) of bezittingen (zoals een erfenis) 

verwacht te ontvangen. 
8. Pas uw uitgaven aan op de hoogte van uw inkomen, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. 

Indien nodig zullen wij de vaste kosten in overleg met u aanpassen. 
9. U machtigt ons om te beschikken over uw elektronische handtekening (DigiD) zodat wij uw 

geldzaken kunnen regelen.   
10. Een bewind light of budgetbeheer kan onuitvoerbaar worden door uw handelen of gedrag. 

Voorbeelden zijn: het niet opvolgen van aanwijzingen, het vertonen van onbehoorlijk gedrag 
of plegen van (internet)fraude. Bij dergelijke situaties kunnen wij de met u gesloten 
overeenkomst tot budgetbeheer ontbinden.  

 
Het volgende kunt u van ons verwachten: 
 

1. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-13.00 uur. 
2. Bezoek op kantoor kan alleen op afspraak. 
3. Ons streven is om uw post binnen vier werkdagen te beantwoorden en e-mail met twee 

werkdagen. 
4. Tweemaal per jaar krijgt u uw budgetplan toegezonden of u krijgt online een inzage 

mogelijkheid. 
5. Aan  onze werkzaamheden zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld op de achterzijde van 

dit formulier en zijn inclusief BTW. Wanneer u een minimuminkomen heeft zal er bijzondere 
bijstand aangevraagd worden voor deze kosten. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd 
volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.  

6. U ontvangt maandelijks (per e-mail) een afschrift van de mutaties van uw beheer- en/of 
leefgeldrekening of het is mogelijk om online mee te kijken op uw bankrekeningen. 

7. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe wij dit doen is vermeld in het privacy 
statement dat op onze website is gepubliceerd.  

8. Originele poststukken worden gedigitaliseerd en daarna vernietigd.  
9. Bij ontevredenheid over onze dienstverlening bestaat de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij onze organisatie. De klachtenprocedure wordt tijdens de intake aan u uitgereikt en 
staat online vermeld op onze website.  

10. Wij zijn lid van de branchevereniging BPBI. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de door 
de BPBI gestelde kwaliteitseisen. Dit wordt jaarlijks getoetst door een register accountant.  

 
 
 
 
 



In Control B.V.      e-mail: info@jijbentincontrol.nl 
Postbus 145     tel: 0546-241788 
7600 AC Almelo         
 
De inhoud van bovenstaande regels is met mij besproken. Ik begrijp ze en ben er mee akkoord. 
 
Datum:………………………………… 
Naam:…………………………………… 
 
 
Handtekening:……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tarieven bewind light 2020 per maand incl. BTW 
Alleenstaande         € 116,25 
Meerpersoons         € 139,54 
Alleenstaande met problematische schulden     € 150,43 
Meerpersoons waarvan één persoon met problematische schulden  € 160,02 
Meerpersoons beiden met problematische schulden   € 180,49 
 
Opstartkosten alleenstaande (slechts bij nieuwe klant)   € 657,03 
Opstartkosten alleenstaande met vooraf budgetbeheer   € 492,47 
Opstartkosten meerpersoons      € 787,71 
 
Afsluitkosten alleenstaande      € 246,84 
Afsluitkosten meerpersoons      € 296,45 
 
Nb. Kosten m.b.t. het openen van een rekening zijn ten laste van de cliënt. 
Er gelden geen opstartkosten en een korting van 10% op de maandelijkse tarieven  voor cliënten die 
onder bewind hebben gestaan bij één van onze andere bedrijven en die willen overstappen naar 
bewind light bij In Control.  
 
Tarieven budgetbeheer 2020 per maand incl. BTW 
Alleenstaande         € 69,75 
Meerpersoons         € 83,72 
Alleenstaande met problematische schulden     € 90,26 
Meerpersoons waarvan één persoon met problematische schulden € 96,00 
Meerpersoons beiden met problematische schulden   € 108,29 
 
Opstartkosten alleenstaande (slechts bij nieuwe klant)   € 394,22 
Opstartkosten meerpersoons      € 472,63 
  
Afsluitkosten alleenstaande       € 148,10 
Afsluitkosten meerpersoons       € 177,87 
 
Nb. Kosten m.b.t. het openen van een rekening zijn ten laste van de cliënt.  
Er gelden geen opstartkosten voor cliënten die onder bewind hebben gestaan bij één van onze andere 
bedrijven en die willen overstappen naar budgetbeheer basis bij In Control.  
 
Tarieven budget coaching 2020 per maand incl. BTW 
7 stappen van 90 minuten      € 500,- 
Aanvullende uren per uur      € 80,46 
 
Overige kosten 
Openen budgetbeheerrekening Rabobank    € ………….. 
 


