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Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

De beltijden zijn:

Ma t/m vrij:         9.00 uur tot 12.00 uur 

Wij willen u verzoeken alleen in zeer dringende gevallen een 
boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Extra 
leefgeld aanvragen die na 12.00 uur worden ontvangen 
worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

November 2021

Beltijden

Extra leefgeld voor de feestdagen 
kunt u aanvragen tot 20 december 
2021. De uitbetalingen zullen (indien 
hier ruimte voor is) worden gedaan 
voor 24 december. De feestdagen 

vallen dit jaar in het weekend, daarom 
zult u uw leefgeld op de normale 
dagen ontvangen zoals u gewend 
bent. Op oudjaarsdag sluit ons kan-
toor om 13.00 uur.

Extra leefgeld en openingstijden feestdagenZorgverzekering 2022

Zoals u weet kunnen in de maand 
november en december wijzigingen 
worden aangebracht bij de zorg-
verzekering. De bewindvoerder zou 
graag voor 15 december 2021 van 
u vernemen indien u wenst over te 
stappen of eventuele wijzigingen 
wenst aan te brengen in uw huidige 
zorgverzekering. Overstappen of 
wijzigen is alleen mogelijk als er geen 
schulden bij de huidige zorgverzeker-
ing zijn.

De tarieven voor beschermings-
bewind worden jaarlijks vastgesteld 
door de Staatssecretaris voor 
Veiligheid en Justitie en elk 
bewindvoerderskantoor moet deze 
tarieven hanteren. Vanwege 
jaarlijkse indexatie zullen per 1 
januari de tarieven worden verhoogd. 
Voor standaard bewind zal het tarief 
bij 1 persoon € 125,53 gaan gelden

Nog steeds worden wij heel vaak 
benaderd door klanten die sms’jes, 
WhatsApp of mails ontvangen van 
banken, CJIB of de Belastingdienst. 
Klik nooit op dit soort links en ver-
zoeken in dit soort berichten. Banken, 
de Belastingdienst en het CJIB sturen 
nooit dergelijke berichten. Bij twijfel 
bel of mail ons kantoor en ga niet zelf 
handelen.

Blijf opletten voor valse 
mails en sms’jes!

Sinds 1 oktober zijn we benoemd als 
convenantpartner van de gemeente 
Amsterdam. Samen met nog 20 
andere bewindvoerders voldoet B&O 
Dienstverlening aan alle hoge eisen 
die de gemeente stelt aan een 
kwalitatieve goede bewindvoerder. 
Doordat we nu convenantpartner zijn 
kunnen we nog sneller schuldhulp-
vragen doorzetten en zelf dossiers 
indienen bij de Gemeentelijke 
Kredietbank Amsterdam.
Het afgelopen jaar is B&O Dienst-
verlening ook al convenantpartner 
geworden van de gemeente Zaanstad, 
Velsen, Haarlem en Zandvoort.

B&O Dienstverlening 
convenantpartner van de 
Gemeente Amsterdam

Alle medewerkers van B&O 
Dienstverlening wensen u 
fi jne feestdagen en een 
gezond 2022 !

Waternet heeft (bijna) alle aanslagen 
waterschapsbelasting 2021 naar het 
huisadres van onze cliënten verstuurd. 
Mocht u deze aanslag thuis hebben 
ontvangen dan deze graag doorsturen 
naar ons correspondentieadres: 
Postbus 6 1474 ZG Oosthuizen.

Aanslag Waterschaps-
belasting 2021

Tarieven bewind en budgetbeheer worden verhoogd
en bij problematische schulden zal 
het tarief bij 1 persoon € 162,44 gaan 
bedragen.  De overige tarieven kunt u 
op onze site vinden. Wanneer u rond 
bijstandsniveau leeft, vergoedt uw 
gemeente de kosten voor bewind-
voering middels ‘bijzondere bijstand’. 
De verhoging zal ook door de 
gemeente worden vergoed als u 
bijzondere bijstand hiervoor verkrijgt.

Alle medewerkers van B&O 


