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Beste lezers,
Let op! Deze nieuwsbrief kan ook voor u belangrijke informatie bevatten. Wij sturen deze nieuwsbrief omdat wij graag algemene informatie met u willen delen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen. Mocht u
vragen hebben over de punten in deze nieuwsbrief dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen.
Extra geldverzoeken

FMD op Facebook!

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle
extra geldverzoeken één werkdag ná ontvangst in behandeling worden genomen.
Indien u bijvoorbeeld op vrijdag extra geld
aanvraagt, betekent dit dat uw verzoek op
maandag in behandeling wordt genomen en
eventueel maandag wordt overgemaakt.
Mocht u een bijzonder verzoek hebben (hoge
uitgaven) kan het zijn dat uw cliëntbeheerder hier iets meer tijd voor nodig heeft. Wij
vragen hiervoor om uw begrip. Het aangevraagde bedrag staat, dus op zijn vroegst,
de volgende werkdag aan het eind van de
middag op uw leefgeldrekening.

FMD heeft vanaf nu ook een Facebook pagina!

Kinderbijslag
U hoeft ons niet meer te verzoeken om de
kinderbijslag. Wij gaan namelijk van alle
cliënten na of zij kinderbijslag kunnen ontvangen of niet. U kunt de kinderbijslag ongeveer een week na datum van de storting
op uw leefgeldrekening verwachten. Wanneer de kinderbijslag niet kan worden overgemaakt horen jullie dit binnen deze week.
Voor meer informatie over de stortingen
willen wij u verwijzen naar de site van de
Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl/
kinderbijslag.
Aanmelden schuldhulpverlening
Het aanmelden bij de schuldhulpverlening/WSNP behoort niet tot de gebruikelijke
taken van een bewindvoerder.
De rechtbank heeft daarom besloten dat
bewindvoerders voor die taken extra uren in
rekening mogen brengen.
De rechtbank heeft daarvoor een ondertekende machtiging van u nodig. Deze stellen
wij voor u op. Indien u de machtiging niet
ondertekent kunnen wij de aanmelding en
de begeleiding tijdens het schuldhulpverlenings/WSNP traject niet voor u verzorgen.
Indien mogelijk vragen wij bijzondere bijstand aan voor de extra kosten.

U kunt ons vinden onder de naam FMD Bewindvoering
Hoorn.
Op onze Facebookpagina delen wij algemene informatie en bijzonderheden met
onze cliënten, zoals bijvoorbeeld een storing bij de bank of een vakantie van
een cliëntbeheerder.
De pagina is geen vervanging van onze website www.fmdienstverlening.nl
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat als u onze pagina “leuk
vindt/liked” dat uw naam wellicht te zien is voor andere leden van de pagina. Indien u dat niet op prijs stelt willen wij u adviseren geen lid te worden
van onze pagina. Tevens dient de pagina niet te worden gebruikt als discussiepunt en worden stootaangevende/discriminerende teksten van dien aard verwijderd van de pagina. Wij hebben deze pagina opgezet zodat onze cliënten nog
meer op de hoogte kunnen zijn van eventuele bijzonderheden. Indien daar misbruik van gemaakt wordt zal de pagina worden opgeheven.
Bereikbaarheid

Extra geldaanvragen voor de decembermaand

Helaas merken wij dat cliënten niet altijd goed bereikbaar voor ons zijn. We willen
u vriendelijk verzoeken uw
telefoon in de gaten te houden. Mocht u een gemiste
oproep van ons hebben is het
ook mogelijk om ons terug te
bellen. Als u een nieuw telefoonnummer heeft dient
u dit direct aan ons door te
geven.

De feestdagen komen er alweer aan. Wanneer u
extra geld wilt aanvragen voor Sinterklaas
dient u dit uiterlijk 23 november in te dienen
en voor de Kerst uiterlijk 13 december.

Bent u goed verzekerd?
U bent zelf verantwoordelijk
voor uw verzekeringen.
Wij raden u aan uw verzekeringen nog eens goed door te
nemen. Zijn uw ziektekosten
gedekt? Is uw inboedel verzekerd? Als u onder bewind
staat is een WA (wettelijke
aansprakelijkheid) verzekering verplicht.

Betaling kan plaatsvinden wanneer:
- Er ruim voldoende saldo op de rekening is;
- Er geen achterstanden zijn in de vaste lasten;
- Achterstallige betalingen zijn voldaan en er
hierna nog een bedrag overblijft;
- U geen achterstand heeft in de afdracht van de
schulden;
- U geen uitgaven buiten de begroting heeft (bijv.
te hoge telefoonrekeningen, ziektekosten).
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