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Beste klant of bijna klant,

De zomer draait nog altijd op volle toeren, maar de werknemers van Fimar werken uiteraard,
warm of niet, gewoon door. Alhoewel, volgende week is het voor meerdere medewerkers van
Fimar ook vakantie. Dat is de reden dat Fimar volgende week gesloten zal zijn.

Website Fimar en Algemene Voorwaarden (bewindvoering, budgetbeheer)

Op de website vindt u, onder downloads, alle nieuwsbrieven. Zo kunt u alle informatie nog
eens teruglezen. Ook vindt u hier vanaf heden onze algemene voorwaarden, welke op 1
september 2018 zullen ingaan. Deze voorwaarden gelden alleen voor de bewindvoering en
budgetbeheer. Deze voorwaarden vervangen eventueel eerder getekende contracten. Mocht u
zich hier niet in kunnen vinden, dan kunt u dit binnen twee weken na publicatie schriftelijk
kenbaar maken. Overigens zijn de algemene voorwaarden niet veel anders dan de eerder
opgestelde contracten.

Vakantie Fimar (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening)

Fimar zal van 30 juli t/m 3 augustus gesloten zijn. In deze periode zijn we dus telefonisch
niet bereikbaar. Uiteraard gaan achter de schermen alle betalingen gewoon door. U ontvangt
dus gewoon op tijd uw leefgeld. Doet zich een situatie voor waarin u ons dringend nodig hebt
dan kunt u ons bereiken via info@fimar.nl. Vermeldt u dan wel spoed in de onderwerpregel.
Er wordt dan binnen 24 uur gereageerd. Onview wordt die week beperkt bijgewerkt.

In verband met deze sluiting worden aanvragen voor incidentele uitgaven vanaf vrijdag 12
uur niet meer in behandeling genomen. Houdt u hier a.u.b. rekening mee, zodat
teleurstellingen voorkomen kunnen worden.

Vakanties personeel (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening)

Hieronder vindt u de periodes dat uw zaakwaarnemer/bewindvoerder op vakantie is:

Mw. Buijk Heden t/m vrijdag 3 augustus
Mw. Van Pruissen Geen vakanties gepland
Mw Wouters Maandag 30 juli t/m dinsdag 14 augustus
Dhr Boterman Maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus

In deze periodes worden uw emails/aanvragen voor extra gelden uiteraard niet gelezen. Heeft
u een dringende vraag/verzoek dan geldt het spoedprotocol welke u in de nieuwsbrief van juni
kunt teruglezen.

Ontwikkelingen SBN (bewindvoering met schulden)

Zoals we u eerder dit jaar aangegeven hebben werken we nauw samen met SBN voor het
regelen van de schulden. Vooral klanten die in 2017 of 2018 onder bewind zijn gekomen
hebben met hen te maken.

SBN wil echter vanaf heden geld kan vragen voor de dienstverlening. Zij verlangen nu €
100,- per jaar voor de dienstverlening. We hebben de rechtbank gevraagd of dit kan en hoe we
hier eventueel mee verder kunnen gaan.

Wel zien we dat alle dossiers die aangemeld zijn bij SBN goed en snel worden opgestart. Hier
zijn we erg blij mee. Ter vergelijking: We hebben enkele klanten aangemeld bij de



kredietbank in Rotterdam. Pas na 9 maanden werden de schuldeisers aangeschreven.
Schuldeisers hadden in deze tijd beslag gelegd, waardoor het voor ons lastig was de vaste
lasten te betalen.

Bij SBN is de gemiddelde tijd tussen aanmelding en aanschrijven van de schuldeisers twee
maanden. U begrijpt dat dit voor alle partijen veel wenselijker is.

Informatie bij beëindiging bewindvoering (bewindvoering)

De laatste tijd hebben we veel dossier afgesloten, omdat de schulden afgelost waren. Dit is
natuurlijk erg fijn. Wel zien we dat er veel vragen zijn bij het afsluiten van het dossier. Het
ontslag van de bewindvoerder kan door de bewindvoerder worden aangevraagd of door de
klant zelf. In het laatste geval zal er sowieso een zitting volgen.Afhankelijk van de verklaring
van de cliënt als de bewindvoerder zal de rechter een uitspraak doen. Uiteraard is het bewind
pas beëindigd nadat de rechter de beschikking opgesteld heeft. Tot deze tijd blijft het bewind
voortduren.

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening)

Werkdagen van de zaakwaarnemers:

Carlijn Buijk ma,di,wo,do,vr
Janneke van Pruissen ma,di,wo,vr
Marieke Wouters ma,di,do,vr
Joost Boterman via email alle dagen

De volgende editie van de nieuwsbrief zal waarschijnlijk in september zijn. Mocht u vragen
hebben n.a.v. bovenstaande dan verzoek ik u uw zaakwaarnemer te contacten.

De heer J.Boterman,
Algemeen Manager


