Budgetbeheer

Persoonlijke hulp om financiële problemen
te voorkomen

Je zit er al een tijdje mee in je maag: er dreigen betalingsachterstanden;
misschien heb je schulden waar je moeilijk weer vanaf komt.
Straks kun je je weer helemaal zelf redden, als het om geld gaat.

Je zit er al een tijdje mee in je maag: er dreigen betalings
achterstanden; misschien heb je schulden waar je moeilijk weer
vanaf komt. Of erger nog: de schulden lopen langzaam maar zeker
hoger op. Het lijkt soms een doolhof, waar je niet meer uit komt.
We helpen je graag, met een d
 oortastende aanpak, op weg naar een fi
 nancieel
gezonde huishouding. De dienst B
 udgetbeheer is bedoeld voor iedereen die meer
overzicht en discipline wil krijgen, allebei hard nodig voor een gezonde balans
tussen inkomsten en uitgaven. Het belangrijkste voordeel van Budgetbeheer:
in de toekomst doe je er alles aan om geldzorgen te voorkomen.
Straks kun je je weer helemaal zelf redden, als het om geld gaat.

Voor wie is het bedoeld, Budgetbeheer?
Je financiële situatie is zorgelijk, maar
het is zeker nog niet te laat om uit de
geldzorgen te komen. Misschien heb je al
schulden lopen, of is er loonbeslag gelegd
op je inkomen. Maar je hebt nog niet te
maken met (gedwongen) schuldsanering of
Beschermingsbewind, op verzoek van de
rechter. Het uitgelezen moment om kennis
te maken met de dienst Budgetbeheer.
Zeker wanneer één van de volgende
gedachten je bekend voorkomen:
• ik durf mijn post niet eens meer open
te maken, vast slecht nieuws
• ik ben bang dat ik in de schuldsanering
moet
• een duidelijke persoonlijke administratie
heb ik eigenlijk niet eens
• ik heb meestal moeite om de vaste
lasten te betalen
• gebrek aan geld brengt voor mij veel
stress met zich mee

• ik sta rood, ik heb een (kleine) schuld;
hoe los ik dat ooit op?
• ik heb regelmatig te maken met
deurwaarders of incassobureaus daar wil ik vanaf
Binnen één dag komt het doel in zicht.
Vraag je Budgetbeheer van BFS Bewindvoering aan, dan ga je meteen werken
aan een oplossing. Op allerlei manieren
tegelijk: snel, d
 oeltreffend en persoonlijk.
De ergste nood het eerst aanpakken, zodat
je sneller in stabiel financieel v aarwater
komt. Het begint met een duidelijk
overzicht krijgen van je administratie,
je inkomsten en je uitgaven.
Bewustwording en inzicht. En - zeker zo
belangrijk: nieuwe betalingsachterstanden
voortaan voorkomen. Zodat je straks een
stuk beter slaapt.

Hoe gaat dat precies, als ik hulp krijg van een
coach ‘Budgetbeheer’?

Volgens een doordacht stappenplan.
Het belangrijkste natuurlijk eerst.
Je kunt het vergelijken met een volle
badkuip, die bijna overstroomt. Als je dat
ontdekt, is het slim om eerst de kraan
dicht te draaien, voordat je gaat dweilen.
Dus: stabiliseren, dan pas de schade
herstellen en uiteindelijk nadenken over
de vaardigheden die je nodig hebt om
zo’n watersnoodramp in de toekomst te
voorkomen, helemaal zelf.
Stap 1 - Stabiliseren & orde scheppen
- kennismaken en details bespreken
- opstellen persoonlijk budgetplan
-a
 l een beetje vooruitkijken: komen er
extra inkomsten of grote uitgaven aan?
-w
 e openen een bankrekening
waar voortaan al je inkomsten op
binnenkomen; de beheerrekening
-w
 e betalen alle maandelijkse vasten lasten op tijd - huur, gas & licht,
ziektekostenverzekering
- we reserveren ook al geld voor andere
periodieke betalingen, per maand of
per jaar
- je ontvangt zelf ‘leefgeld’ op je privé
rekening, per week of per maand.

Stap 2 - Oplossen van betalings
achterstanden of schulden
-w
 e pakken betalingsachterstanden of
schulden zo snel mogelijk aan, zodat
ze niet groter worden
-w
 e proberen bij je schuldeiser(s) of er
een betalingsregeling af te spreken is
-d
 e maandelijkse aflossingen van
zo’n r egeling komen ook weer in het
budgetplan
-h
 eb je te maken met ‘beslaglegging’,
dan berekenen we het maximale bedrag
dat ingehouden mag worden op je loon;
je ontvangt zelf weekgeld.
Stap 3 - Geleidelijk steeds zelfstandiger
je geld beheren
- langzaam bouwen we de administratieve
ondersteuning af, die hoort bij de service
‘Budgetbeheer’
-d
 ankzij het overzichtelijke budgetplan
ga je zelfstandig de vaste lasten betalen,
zodat je je voortaan zelf kunt redden
als het om geld gaat
- nazorg: als het prettig vindt, komen we
nog één keer per kwartaal - of per jaar - bij
elkaar om te helpen bij je administratie.

Wat zijn de voordelen van Budgetbeheer?
• eindelijk toekomstperspectief, zelfs als je wel eens denkt dat een
uitweg lastig is
• een doelgerichte, snelle aanpak waarbij we niets over het hoofd zien
• een persoonlijke coach, waarmee je rechtstreeks contact hebt
• telefonische ondersteuning, in kantooruren

Meer weten of meteen aanmelden?
Stuur een mail naar advies@bfsbewindvoering.nl
Vergeet niet je telefoonnummer te noemen.
Wij bellen je binnen één werkdag terug - stel gerust vragen,
bijvoorbeeld: is dit wel de beste vorm van hulp voor mij?

Budgetbeheer (nog) niet op zijn plaats?

Vraag ook naar onze andere vormen van dienstverlening:

Budgetcoaching - Beschermingsbewind

Bezoekadres
Van Elmptstraat 16-12
9723 ZL Groningen

T: 0
 88 - 528 40 96
(maandag t/m vrijdag van
10:00-12:00 en 13:00-15:00 uur)

Postadres
Postbus 45
9700 AA Groningen

E: info@bfsbewindvoering.nl
I: www.bfsbewindvoering.nl

