
 Nieuwsflits Fimar Bewindvoering  
 

 

Nieuwsflits december 2022   

            

Beste klant of bijna klant, 

Hierbij kort informatie over de openingstijden tijdens de feestdagen en andere erg belangrijke zaken. 

Fimar Bewindvoering en Budgetbeheer Roosendaal zijn dit jaar niet gesloten tijdens de kerstvakantie, 

maar wel minder goed bereikbaar. Uiteraard zijn we Tweede Kerstdag gesloten. Op andere dagen zijn we 

in elk geval tijdens de beltijden geopend. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers komende maand 

 

Mw. Van Ham:  Woensdag 28 december en vrijdag 30 december afwezig     

Mw. Wouters:     Maandag 2 januari t/m vrijdag 6 januari afwezig         

Dhr. Boterman:   Maandag 2 januari t/m vrijdag 6 januari afwezig     

Voor alle teams geldt dat aanvragen in de week van 2 januari niet in behandeling worden genomen. 

Dit is van 2 tot en met 6 januari 2023. De reden is dat Mw Wouters en Dhr. Boterman afwezig zijn en dat 

Mw. Van Ham zich deze week bezig houdt met interne zaken. Houdt u hier a.u.b. rekening mee! 

   

Energie 

 

Vanaf 1 januari 2023 gaat het energieplafond in. Indien u niet veel energie verbruikt zal uw 

energierekening goed te betalen zijn. Indien u veel energie verbruikt en geen vast contract meer heeft dan 

wordt het erg duur. Het is geen leuke vraag, maar wilt u aub opletten dat u niet teveel energie verbruikt, 

zodat alle rekeningen betaald kunnen blijven? 
 

Machtigen DIGID 

Vorige maand hebben we u gevraagd ons te machtigen, zodat we uw belastingaangiften (IB) kunnen 

verrichten en de toeslagen kunnen blijven bijstellen. We hebben van bijna iedereen de machtigingscode 

ontvangen. Heeft u dit niet gedaan of heeft u niets ontvangen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. 

Klanten die onder bewind staan voor problematische schulden hoeven geen actie meer te 

ondernemen. De overheid heeft er in uw geval voor gezorgd dat we bij de belastingdienst altijd kunnen 

inloggen, ook zonder uw digiD of machtiging. Dit komt doordat het bewind ingeschreven is in het CCBR 

en het bewind dus bekend is bij de instanties.  



 Nieuwsflits Fimar Bewindvoering  
 

 

Zorgverzekering 

Deze maand 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 vanaf heden tot en met 16 december dit bespreken met uw zaakbehandelaar. Uiteraard kijken wij of 

dit betaald kan worden. U dient zelf aan te geven wat u wilt veranderen in het pakket. 

 

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

zaakwaarnemer. Uiteraard wensen we u fijne feestdagen toe en een heel gelukkig en financieel gezond 

2023! 

 

 

 


