Budgetbeheer
Wij helpen u graag
een stap verder!

Welkom bij Budget, Advies en
Schulddienstverlening (BAS)
Wij zijn er voor inwoners uit de gemeenten De Bilt, Bunnik,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. In deze
brochure vindt u alle informatie over budgetbeheer.

Wat doet uw
budgetbeheerder?
Uw budgetbeheerder zorgt ervoor dat
uw vaste lasten op tijd betaald worden
en dat er geen (nieuwe) schulden
ontstaan. Voordat het budgetbeheer
wordt opgestart, vindt er een
kennismakingsgesprek plaats met uw
budgetbeheerder. Tijdens dit gesprek krijgt

Budgetbeheer

u uitleg over het budgetbeheer.

Krijgt u soms wel eens rekeningen die

Uw budgetbeheerder opent een nieuwe

u niet in één keer kunt betalen? Bent

bankrekening waarop uw inkomen

u het overzicht over uw inkomsten en

binnenkomt. Dit noemen we een

uitgaven kwijt? Lukt het niet altijd om

budgetbeheer-rekening. Vanaf deze

uw vaste lasten op tijd te betalen? Een

bankrekening betaalt uw budgetbeheerder

budgetbeheerder kan deze zorg voor u

uw vaste lasten. U ontvangt elke week/

tijdelijk uit handen nemen.

maand huishoudgeld. De hoogte van het
huishoudgeld spreekt u samen met uw
budgetbeheerder af. U krijgt elke maand
de bankafschriften van de budgetbeheer
rekening per post toegestuurd.

Wat doet u zelf?

Kosten en looptijd

Inkomen

Aan budgetbeheer zijn geen kosten

Uw budgetbeheerder kan alleen uw vaste

verbonden. Het budgetbeheer duurt

lasten betalen als er genoeg inkomen

maximaal anderhalf jaar. Tijdens het
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budgetbeheer heeft u regelmatig
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gesprekken met uw budgetbeheerder

kan geen uitkeringen, toeslagen of

om u voor te bereiden op het zelfstandig

tegemoetkomingen voor u aanvragen.

beheren van uw inkomen en uitgaven.

Dit regelt u zelf.
Wijzigingen
Wijzigingen in uw huishouding en vaste

Aanmelden

lasten geeft u zo snel mogelijk aan uw

Als u zich wilt aanmelden voor

budgetbeheerder door. Dit kan namelijk

budgetbeheer, neem dan contact op met

invloed hebben op de hoogte van uw

ons via telefoonnummer (030) 692 95 00 of

huishoudgeld en het betalen van uw

mail naar schuldhulp@rsdkrh.nl.

rekeningen.
Rekeningen
Alle nieuwe rekeningen die u per post of
per e-mail ontvangt stuurt u door naar uw
budgetbeheerder. Als u de rekening niet
doorstuurt, dan kan uw budgetbeheerder
deze niet betalen.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure
nog vragen? Neemt u dan contact met
ons op. U kunt ons iedere werkdag
bellen tussen 08.00 - 17.00 uur op
telefoonnummer (030) 692 95 00.
Mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl.

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E schuldhulp@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl/schulden

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl/schulden

