
Wat gaan 
we doen? 

De eerste stappen van
budgetbeheer 



Beheerrekening openen1.

2. Post doorgeven - postadres wijzigen

3. Budgetplan opstellen

4. Afspraken nakomen

De 4 belangrijkste stappen:



Beheerrekening openen1.

Wij vragen de rekening voor je aan.

Dan krijg je een bericht van ons:

Bij de bank ga je je legitimeren met 
je id-bewijs.



Beheerrekening openen1.

Deze rekening wordt de beheerrekening.

Alleen wij hebben toegang tot deze
rekening.



Beheerrekening openen1.

Wij zorgen ervoor dat:

- Jouw inkomsten daarop worden gestort.

- Jouw vaste lasten worden betaald.



2. Post

Hoe hoog je vaste lasten zijn.

Hoe hoog je eventuele schulden zijn.

Geef al je post aan ons door.
 
Zo weten wij:
 

 



2. Post

Wij nemen zo jouw geldzorgen uit handen.

Post naar ons postadres te laten sturen. 

Afspraken met schuldeisers te maken.

Dit doen we door:
 

 

Zo zorgen we dat jij de rust krijgt die je
nodig hebt.



2. Post

Welke post geef je aan ons door?

Alle rekeningen.

Alle herinneringen.

Alle aanmaningen.

Post van deurwaarders.

Post van incassobureaus.

 

 

 

 



2. Post

Eigenlijk alle post die met jouw financiën
te maken heeft.

Wat doen wij met deze post?
 
Dat leggen we uit in stap 3:



3. Budgetplan opstellen

Inkomsten;

Vaste lasten;

Eventuele schulden;

Eventuele spaardoelen;

Met jouw:
 

 

 

 

Maken wij een mooi overzicht.
 
Dit overzicht bespreken we met jou.
 



3. Budgetplan opstellen

We je inkomsten kunnen vergroten;

We ergens kunnen besparen;

Je rond kan komen met dit bedrag;

Er geld over is voor het afbetalen van schulden;

Er geld is om te sparen.

We gaan kijken, of:
 

 

 

 

 



3. Budgetplan opstellen

Ook maken we afspraken over

Dit is het geld dat jij krijgt voor boodschappen
en/of persoonlijke verzorging.

leefgeld.



3. Budgetplan opstellen
Advies

Het vergroten van inkomsten;

Besparen;

Hoe je je schulden kunt afbetalen;

Hoe je je spaardoel kunt halen.

Wij geven je advies over de volgende
zaken:
 

 

 

 



3. Budgetplan opstellen
Advies

Dit advies leggen we vast in jouw budgetplan.

Inkomsten/uitgaven overzicht;

Schuldenoverzicht;

Onze adviezen;

Gemaakte afspraken.

Het plan bestaat uit:
 

 

 

 



3. Budgetplan opstellen
We geven een voorbeeld

Dit is Jan.
Jan verdient € 1200,- netto per maand.

Huur;

Gas, water, licht;

Zorgverzekering;

Boodschappen;

Jan betaalt:
 

 

 

 

 



3. Budgetplan opstellen
Jans inkomsten en uitgaven:

Inkomsten:              € 1200,-
 
Uitgaven:
 
- Huur                      €   575,-
- G/w/l                     €   135,-
- Zorgverzekering  €   129,-
- Boodschappen       €   400,-
- Persoonlijke verz €      80,-
 
Totaal uitgaven      € 1319,-



3. Budgetplan opstellen
Jans inkomsten en uitgaven 

Inkomsten:              € 1200,-
Uitgaven                €  1319,-

Jan komt iedere maand € 119,- tekort!

Hoe kunnen we Jan helpen? 



3. Budgetplan opstellen
Inkomsten vergroten

We gaan onderzoeken of Jan misschien
recht heeft op toeslagen:
 - Huurtoeslag
 - Zorgtoeslag

Gelukkig!

Jan heeft recht op:
- € 125,- huurtoeslag;
- €  94,- zorgtoeslag.
 
Totaal € 219,-



3. Budgetplan opstellen
Inkomsten vergroten

Jans inkomsten nu:
Salaris       € 1200,-
Toeslagen  €  219,-

Totale inkomsten nu: € 1419,- 

Nu houdt Jan over:
Inkomsten      € 1419,-
Uitgaven        € 1319,-

Jan houdt nu iedere maand over:
€ 100,- 



3. Budgetplan opstellen
Besparen

Jan houdt nu €  100,- per maand over.
 
Dat is al heel mooi.
 
Maarrrrr... misschien kunnen we op
uitgaven besparen? 



3. Budgetplan opstellen
Besparen

- Boodschappen;
- Persoonlijke verzorging.

Boodschappen:
Gemiddeld geeft 1 persoon € 70,- per
week uit aan eten.

Dat is € 310,- per maand.
 



3. Budgetplan opstellen
Besparen

Boodschappen

Jan gaat besparen.
 
Hij geeft nu € 310,- uit aan boodschappen
 

Jan bespaart dan € 90,- per maand!

Jan geeft € 400,- per maand uit aan
boodschappen.
 



3. Budgetplan opstellen
Besparen

Persoonlijke verzorging

Jan geeft € 80,- per maand uit aan de
kapper.
 
Kan Jan een goedkopere kapper vinden? 
 
Ja! 
 
Jan vindt een kapper die € 60,- per
knipbeurt vraagt.



3. Budgetplan opstellen
Besparen

Persoonlijke verzorging

Jan geeft € 80,- per maand uit aan de
kapper.
 
De nieuwe kapper kost € 60,-.
 

Jan bespaart € 20,- 



3. Budgetplan opstellen
Totale besparing

Boodschappen

€ 90,-

Jan bespaart iedere maand € 110,-  

Persoonlijke verzorging

€ 20,- 



3. Budgetplan opstellen
Jans nieuwe overzicht:

Inkomsten   € 1419,-
Uitgaven    € 1209,- 

Jan heeft ook schulden...
 
€ 4500,- in totaal.

Jan houdt nu iedere maand € 210,- over!

Maarrrr...



3. Budgetplan opstellen

Hoe ziet Jans financiële plaatje er nu
uit? 

Jan houdt nu iedere maand € 210,- over!

Jan heeft nu ook een budgetbeheerder.
 
De budgetbeheerder helpt hem met zijn
financiën.
 
Budgetbeheer is € 125,- per maand.



3. Budgetplan opstellen

Van deze € 85,- kan Jan zijn schulden
afbetalen

Inkomsten      € 1419,-
Uitgaven        € 1334,-
 
Jan houdt iedere maand € 85,- over.



4. Afspraken nakomen
In het voorbeeld van Jan heb je kunnen
zien, dat:

Jan het advies opvolgt om zijn
inkomsten te vergroten.

Jan het advies opvolgt om zijn
uitgaven te beperken.

Jan zijn schulden kan aflossen met 

 

 

      € 85,- per maand.

Dit zijn afspraken die hij samen met zijn
budgetbeheerder heeft gemaakt.



4. Afspraken nakomen
Andere belangrijke afspraken zijn: 

Je maakt geen nieuwe schulden.

Je overlegt eerst met je
budgetbeheerder wanneer je een
(grote) aankoop wilt doen.

Je geeft wijzigingen in je situatie
door, bijvoorbeeld:

 

 

             - je gaat verhuizen.
            - je gaat samenwonen.
            - je gaat meer of minder geld    
               verdienen.
 



4. Afspraken nakomen

Andere belangrijke afspraken zijn: 

Je bent (goed) bereikbaar. 

Je geeft post die over je financiën
gaan, op tijd aan ons door.

 

 



4. Afspraken nakomen
Wat wij beloven: 

Wij zorgen ervoor dat betalingen
aan vaste lasten op tijd worden
gedaan (*).

Wij onderhouden contact met alle
partijen.

Wij zijn bereikbaar via verschillende
kanalen.

 

 



Heb je vragen? 
Neem contact met ons op!

Per telefoon: 072 - 202 90 32
Dagelijks tussen 10.00 - 14.00 uur, niet op woensdag
 
Per mail: contact@bestbudgetbeheer.nl
We reageren binnen 48 uur! 
 
 Via whatsapp: 06 - 830 852 40

Of plan meteen jouw gratis en 
vrijblijvende kennismaking!
Klik hier.

http://bestbudgetbeheer.nl/afsprakenplanner

