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Beste klant of bijna klant, 

De een-na-laatste nieuwsbrief van het jaar alweer. Misschien een extra motivatie om alles goed door te 

nemen, opdat u op de hoogte bent. Deze keer belangrijke informatie over de zorgverzekering alsook over 

de kerstvakantie. 

Wanneer werkt uw zaakwaarnemer?  

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

Team 2 (K van Ham)     di,wo,do, vr 

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

Team 4 (M. Wouters)    ma,di,do,vr 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

Dhr. Van de Klundert:   Geen bijzonderheden 

Mw. Van Ham:  Vrijdag 10 december vrije dag 

Mw. Wouters:           Maandag 3 januari 2022 – Vrijdag 7 januari 2022 

Dhr. Boterman:         Donderdag 9 december zitting, Donderdag 6 en Vrijdag 7 januari vakantie 

Fimar Bewindvoering is vanwege de kerstvakantie en verhuizing van donderdag 30 december t/m 

woensdag 5 januari 2022 gesloten 

In de vakantie van uw zaakwaarnemer geldt het volgende: E-mails worden niet gelezen. Ook aanvragen 

worden niet behandeld. Bij terugkomst van uw zaakwaarnemer kunt u weer een email sturen, welke wordt 

behandeld. In geval van spoed kunt u gewoon bellen tijdens de beltijden. Tijdens de periode dat we 

gesloten zijn is het alleen in geval van spoed mogelijk ons te bereiken via: info@fimar.nl. Andere e-mails 

zullen niet gelezen worden en dus verwijderd worden. 

 

Dossiers omzetten in teams 

Zoals u weet zijn we al een hele tijd bezig met het indelen van dossier in een team. Alle dossiers beginnen 

met B-T1/B-T2/B-T3 etc. Alle B-CB dossier zijn inmiddels verdeeld, evenals alle B-LG dossiers. De B-JB 

dossiers zijn ook eind 2021 alle verdeeld, terwijl de B-MW dossiers ook maandelijks worden 

ondergebracht in een team. 

 

Taken bewindvoerder 

Niet altijd duidelijk is wat de taken van de bewindvoerder nu eigenlijk zijn. Op de website www.fimar.nl 

is op de homepage/homepagina een beknopte omschrijving te vinden. Ook is een link toegevoegd naar 

rechtspraak.nl waar alle taken duidelijk omschreven staan.  
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Zorgverzekering 

In december kan iedereen die geen schulden heeft bij de zorgverzekeraar de zorgverzekering 

aanpassen. Indien u een andere zorgverzekeraar wenst of bijvoorbeeld u zelf extra wilt verzekeren dan 

kunt u dit vanaf heden tot en met 17 december bespreken met uw zaakbehandelaar. Uiteraard kijken wij of 

dit betaald kan worden. 

Omdat wij uw wensen niet kennen, veranderen we nooit uit onszelf uw zorgverzekering. U kunt tot en met 

17 december contact opnemen met uw zaakbehandelaar als u uw polis wilt wijzigen of wilt overstappen 

naar een andere maatschappij. U dient wel aan te geven welk pakket u bij welke maatschappij wenst en 

waarom. Redenen kunnen zijn dat u meer zorg verwacht in 2022 of dat u juist minder zorg verwacht. 

Een tandartsverzekering is vaak onverstandig. Vaak wordt maar een bepaald bedrag vergoed (€250) 

terwijl de premie elke maand veel hoger is, waardoor de vergoeding uiteindelijk zelf betaald is.  

 

Geldaanvragen voor Kerst 

Traditioneel wordt er veel geld aangevraagd om leuke dingen te kunnen doen met Kerst. Om deze 

aanvragen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat deze uiterlijk woensdag 22 december ingediend 

zijn. Hoe vervelend het ook kan zijn, wij zijn aangesteld om te kijken of een aanvraag financieel mogelijk 

is. Indien dit niet zo is, zullen wij dit eerlijk melden. 

 

Een aantal zaken voor nieuwe klanten of als herinnering: 

- Op de leefgeldrekening mag u geen bedragen laten storten door derden. Dit wordt gezien als 

inkomen en kan uw uitkering in de weg staan. Daarnaast is het verboden door de uitspraak van het 

bewind. Alle inkomsten verlopen via de beheerrekening. 

- Indien u een aanvraag wilt doen voor incidentele uitgaven dan verloopt dit via www.fimar.nl. 

Bij downloads vindt u het formulier incidentele uitgaven. Binnen 72 werkuren ontvangt u dan een 

reactie. Indien er sprake is van spoed dan stuurt u een email naar info@fimar.nl. In de 

onderwerpregel vermeldt u het woord SPOED. Let op dat het echt moet gaan om een acute 

noodsituatie. 

- De beltijden zijn tussen 10-12 uur. Helaas merken we dat sommige klanten ons toch op andere 

tijdstippen proberen te bellen. Dit is niet de bedoeling en u wordt niet geholpen. Ook wordt er 

nooit een bericht doorgegeven. Ook belangrijk is dat u het klantennummer belt: 0165-820114. 

Op het andere nummer kunnen we u niet doorverbinden! 

- Indien u post thuis ontvangt, stuurt u dit binnen een week naar ons door. Dit kan door een foto te 

maken en deze via email door te sturen. Dit kost niets en is erg snel. 

- Een abonnement afsluiten of naar de tandarts/fysio/advocaat? Overlegt u altijd met uw 

zaakwaarnemer. U mag dit niet zonder toestemming op eigen houtje regelen. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan verzoek ik u contact op te nemen met uw 

zaakwaarnemer. Bedankt voor het doorlezen en tot de volgende nieuwsbrief! 
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