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Beste klant of bijna klant, 

De zomervakantie is begonnen in grote delen van het land en dat is traditiegetrouw 

een wat rustigere periode voor de bewindvoerder. Daar staat uiteraard tegenover dat 

onze werknemers ook van hun welverdiende vakantie gaan genieten. Wat dat voor 

een gevolgen heeft vindt u in deze nieuwsbrief. Wat mij betreft alvast een mooie 

zomer toegewenst! 

Afwezigheid Zaakwaarnemers zomerperiode  

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Dhr vd Klundert:  24 juli t/m 14 augustus 

Mw. Van Pruissen: Heden t/m 24 juli 

Mw. Wouters:  Geen bijzonderheden 

Dhr. Boterman:  Geen bijzonderheden 

Tijdens afwezigheid van uw zaakwaarnemer geldt het volgende: Uw e-mails aan 

uw zaakwaarnemer worden niet gelezen en verwijderd. Uw leefgeld en andere 

vaste lasten worden gewoon uitbetaald. Ook de contacten met instanties en 

bijvoorbeeld de schuldhulpverlening lopen gewoon door. 

Indien u bijvoorbeeld toch geen leefgeld ontvangt, belt u ons dan tijdens de 

beltijden. U wordt dan gewoon geholpen. Ook kunt u een email sturen naar 

info@fimar.nl met spoed in de onderwerpregel. Er moet uiteraard wel sprake zijn 

van echte spoed. Alles wat geen spoed heeft zal uiteraard niet direct behandeld 

worden. (zie spoedprocedure op www.fimar.nl) 

Let op dat onview in deze periode veel minder frequent wordt bijgewerkt. 

Fimar zal vanwege de zomervakantie in week 34 gesloten zijn. Dit is de periode 

17 augustus t/m 21 augustus 2020. We zijn dan telefonisch niet bereikbaar en 

ook niet via email. Ook aanvragen zijn dan niet mogelijk via onze website. In 

deze periode zijn we voor SPOED-gevallen wel bereikbaar. Voor team 1 gelden 

afwijkende regels in deze week. Alle klanten uit team 1 worden hiervan binnen 5 

werkdagen op de hoogte gesteld. 

Bankkosten 

Indien u merkt dat er ineens minder geld staat op uw leefgeldrekening dan kan het 

zijn dan er bankkosten afgeschreven zijn van uw rekening. Als u dit maandelijks 

vergoed wil hebben dan kunt u het beste uw zaakwaarnemer even bellen. Hij/Zij zal 

dit dan automatisch laten vergoeden. 
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Zaakwaarnemers  

Werkdagen van de zaakwaarnemers: 

Team 1 (J. vd Klundert)     ma,di,wo,do,vr  

Team 2 (J van Pruissen)     ma,di,wo,vr 

Team bewindvoerder (M. Wouters) ma,di,do,vr 

Team 3 (J Boterman)     ma,di,do,vr 

Afspraken tijdens corona  

Zoals u misschien op de voorpagina van onze website gelezen heeft is het maken 

van afspraken (face-to-face) vanaf deze maand weer mogelijk op onze 

afspraaklocaties in Breda, Roosendaal en Rotterdam. We blijven echter de voorkeur 

houden om voorlopig alles telefonisch af te handelen. 

Onze medewerkers werken nog altijd gedeeltelijk thuis. Desondanks geldt de 

voorkeur om te e-mailen i.p.v. te bellen niet meer. Er is voldoende capaciteit om 

uw telefoontjes te kunnen beantwoorden. 

Contact met organisaties, niet zelfstandig doen! 

De laatste tijd hebben we gemerkt dat enkele klanten contact opnemen met 

instanties, terwijl ze onder bewind staan. Dit is niet toegestaan. Iemand die onder 

bewind gesteld is, is officieel handelingsonbevoegd. De bewindvoerder moet alle 

contacten met instanties onderhouden. Een uitzondering is het als er toestemming 

door ons is gegeven even contact op te nemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een 

reparatieverzoek binnen een huurhuis. 

Geld op leefgeldrekening ontvangen? 

Indien u, van wie dan ook, geld op uw leefgeldrekening ontvangt wat wij niet 

hebben overgemaakt, dan dient u dit per direct te melden bij uw zaakwaarnemer. 

Alle inkomsten dienen namelijk via de beheerrekening binnen te komen, zodat ze 

binnen het bewind vallen. Zeker als er sprake is van schuldhulpverlening kan dit 

een groot probleem opleveren, aangezien dit geld als inkomsten gezien wordt. 

Helaas hebben we een dossier moeten beëindigen in juni vanwege ontvangsten op 

de leefgeldrekening! 

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u zich wenden tot uw 

zaakwaarnemer. Houd u rekening met de afwezigheid van uw zaakwaarnemer. 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  

Algemeen Manager 

  

  


