
   
 
 

Algemene voorwaarden SHV Fimar Schuld- en budgethulp Schuldhulpverlening 

 

Artikel 1. Begripsbepaling. 

1.1 

Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Fimar Schuld- en budgethulp, postbus 3101, 4700 GC Roosendaal. 

Kamer van Koophandel nummer. 

1.2 

Onder cliënt wordt verstaan: Iedere persoon die een contract heeft getekend voor het traject 

schuldhulpverlening.  

 

Artikel 2. Algemeen. 

2.1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliënt en de 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevensverstrekking. 

3.1 

Cliënt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende volmacht, alle relevante werkzaamheden 

voorvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren. 

3.2 

Gegevens van cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer. 

3.3 

Op deze persoonsregistratie is de AVG van toepassing. De privacyverklaring is vermeld op de website: 

https://www.fimar.nl/privacybeleid/ 

3.4 

Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk 

behandeld wordt. 

 

 



   
 
Artikel 4. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan. 

4.1  

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

-   Inventariseren van schulden en opstellen schuldenlijst 

-  Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan) 

-  Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen 

-  Postverwerking 

-   Bijhouden actuele schuldenpositie via onview. 

-   Treffen betalingsregelingen met schuldeisers 

-   Verrichten betalingen a.d.h.v. de afgesproken betalingsregelingen. 

 

4.2 

Opdrachtgever zal proberen zo goed mogelijk de schulden zelf af te lossen middels betalingsregelingen. Fimar 

heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

4.3 

Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde 

kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen. 

4.4 

Opdrachtnemer heeft aandacht voor de culturele achtergrond, levensovertuiging en godsdienstige gezindheid 

van cliënt. 

 

Artikel 5. verplichtingen cliënt 

5.1 

Cliënt geeft openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende 

betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op 

naam zijn gesteld. 

5.2 

Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan opdrachtnemer mede te 

delen.  

5.3 

Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande de inkomsten en de uitgaven. 

Tevens dient cliënt zelf aangifte IB te verrichten. 

 



   
 
5.4 

Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden aan te gaan gedurende het 

schuldhulpverleningstraject. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand 

op een bankrekening.  

5.5 

De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt een budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen 

hiervoor de basis. Cliënt dient de maximale afloscapaciteit, voortvloeiend uit dit overzicht, te gebruiken voor 

het afbetalen van de schuldeisers.  

5.8 

Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie aangaande de schulden per post wordt door gestuurd 

naar opdrachtnemer. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliënt een schuld heeft, om alle 

correspondentie rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden. 

5.9  

Cliënt zal opdrachtgever te allen tijde op een respectvolle wijze bejegenen. Bij het onjuist bejegenen van het 

personeel van Fimar wordt een algemene waarschuwing afgegeven. Bij herhaaldelijk wangedrag kan een 

contactverbod voor bepaalde periode opgelegd worden. Gedurende deze periode worden geen e-mails of 

telefoontjes behandeld.  

5.10  

Er dient door cliënt geen contact te worden opgenomen met schuldeisers, geen afbetalingsverplichtingen 

aangegaan of goederen aangeschaft die niet nodig zijn voor het levensonderhoud. Ook oude schulden kunnen 

nadat de betalingsvoorstellen gedaan zijn niet meer aangeleverd worden. 

5.11 

Lopende betalingsregelingen dienen door cliënt te worden beëindigd. Voor deze schulden worden nieuwe 

regelingen door opdrachtgever afgesproken. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 

Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer 

dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval 

door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. 

6.2 

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, 

waar opdrachtnemer diensten /producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen. 

  



   
 
6.3 

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie 

door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten 

indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming. 

 

Artikel 7 Kosten Schuldhulpverlening 

7.1 

De tarieven van Fimar zijn gepubliceerd op de website. Voor de entreekosten wordt € 400,- in rekening 

gebracht plus € 25,- per schuldeiser, met een maximum van €  750,-. Dit bedrag dient binnen drie maanden na 

aanvang van het dossier te zijn overgemaakt, tenzij anders overeengekomen. Ook is de tarievenlijst terug te 

vinden op www.fimar.nl 

7.2 

Maandelijks worden er doorloopkosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 82,50 per maand in 2019 en 

kunnen bijgesteld worden. De tarievenlijst op www.fimar.nl is hierbij leidend. De betaling van de 

doorloopkosten vindt plaats in de eerste maand waarin een van de schuldeisers voor het eerst betaald wordt. 

7.3  

De doorloopkosten zullen normaal gesproken aan het einde van de maand van de nieuw geopende ING/ASN 

rekening  worden afgeschreven. 

 

Artikel 8. Bankrekeningen. 

8.1 

Na het intakegesprek dient cliënt binnen twee weken een ING of ASN rekening te openen. Binnen een maand 

na het intakegesprek dient cliënt opdrachtgever te machtigen, zodat opdrachtgever de rekening kan gebruiken. 

Deze rekening mag uitsluitend voor de schuldhulpverlening gebruikt worden en mag niet door cliënt gebruikt 

worden. 

8.2 

Het afgesproken termijnbedrag wordt maandelijks voor de 28e van de maand gestort op de nieuw geopende 

rekening. Indien het bedrag niet tijdig gestort wordt is opdrachtgever niet verantwoordelijk voor het niet 

(tijdig) overmaken van de gelden aan de schuldeisers. Nadat twee maanden achter elkaar geen tijdige betaling 

plaatsvindt kan het dossier worden afgesloten door opdrachtgever. Cliënt is in dit geval afsluitkosten 

verschuldigd. 

8.3 

Bankkosten van de rekeningnummers komen voor rekening van cliënt. 

 

http://www.fimar.nl/
http://www.fimar.nl/


   
 
 

Artikel 9. Klachtenreglement. 

9.1 

Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerst instantie 

gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde Klachtenreglement. 

9.2 

Het Klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten na het intakegesprek en is ook terug te vinden op 

www.fimar.nl. 

 

Artikel 10. Einde schuldhulpverleningstraject 

10.1 

Het contract tussen opdrachtgever en cliënt wordt voor 24 maanden aangegaan, of wordt beëindigd wanneer 

alle schulden afgelost zijn, die bij opdrachtgever bekend zijn. 

10.2 

Het dossier kan voortijdig beëindigd worden door opdrachtgever indien: 

- Cliënt zich niet maximaal inspant 
- Er twee maanden geen betaling op de nieuw geopende rekening heeft plaatsgevonden 
- Afspraken die tussen cliënt en opdrachtgever niet worden nagekomen 
- Er niet tijdig een bankrekening geopend wordt 
 

Bij een tussentijdse beëindiging worden afsluitkosten in rekening gebracht ter hoogte van ten minste € 300,- en 

ten hoogste € 500,-, afhankelijk van het aantal schuldeisers.  

 

Artikel 11. Bereikbaarheid 

11.1  

Opdrachtnemer is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 bereikbaar op telefoonnummer 0165-820114. In geval 

van spoed kan elke werkdag een email worden gestuurd naar info@fimar.nl met het woord spoed in de 

onderwerp regel. Tevens dient aangegeven te worden wat de reden van spoed is. Er wordt dan vanuit Fimar 

binnen 24 uur gereageerd. 
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Artikel 12. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden. 

12.1 

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de ze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt stellen 

wij hiervan schriftelijk op de hoogte. 

12.2 

Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk 

kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de aanvulling of 

wijziging. 

12.3 

Deze Algemene voorwaarden treedt in werking op 01-06-2019  en geldt tot wijziging of aanvulling op deze 

voorwaarden. 

 

Versie 1.0 d.d. 27-4-2019 @ J.Boterman 


