
Nieuwsbrief juli 2019        

        

Beste klant of bijna klant, 

In het zuiden van het land is de vakantie al losgebarsten. Het midden van het land mag nog 

twee weken wachten voor het zover is. Hoe dan ook geldt dat door deze vakantieperiode de 

bezitting bij Fimar uiteraard ook wat minder is dan buiten deze periode. In deze nieuwsbrief 

(nogmaals) aandacht voor de personele bezetting van Fimar in de vakantie. Naast deze 

informatie ook informatie over Nuon Verlicht. 

Afwezigheid Zaakwaarnemers zomerperiode  

(Bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Mw. Buijk: 5 augustus t/m 16 augustus 2019 

Mw. Van Pruissen: 12 augustus t/m 23 augustus 2019 

Mw. Wouters: 18 juli t/m 2 augustus 2019 

Dhr. Boterman: 18 juli t/m 2 augustus 2019 

Bij afwezigheid van uw zaakbehandelaar is het niet mogelijk ons via email naar uw 

zaakwaarnemer te bereiken. E-mails worden namelijk niet gelezen en automatisch verwijderd. 

U kunt dan ook geen aanvragen incidentele uitgaven indienen in deze periode. In geval van 

spoed (dus geen verjaardagen etc) kunt u ons tijdens de beltijden gewoon bellen. Een collega 

kijkt dan wat hij/zij voor u kan betekenen. 

Fimar zal vanwege de zomervakantie in week 33 geheel gesloten zijn. Dit is de periode 12 

augustus t/m 16 augustus 2019. In deze periode zijn we voor SPOED-gevallen wel 

bereikbaar via info@fimar.nl Telefonisch zijn we dan dus niet te bereiken. 

Digi-D codes (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening)  

Mag een bewindvoerder nu wel of niet de DIGI D in bezit hebben? Dit blijft een vervelende 

kwestie. De bewindvoerder moet deze codes echt hebben om het bewind op een goede manier 

te kunnen uitvoeren. Zo zijn de belastingaangiften en de toeslagen niet zonder deze codes te 

regelen. 

In onze privacyverklaring is dit derhalve opgenomen, te vinden op onze website: 

https://www.fimar.nl/privacybeleid/ 

 

Zaakwaarnemers (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

Ondergetekende zal vanaf heden vaker aanwezig zijn om zo een betere dienstverlening te 

kunnen bieden. Mijn werkdagen zijn vanaf heden maandag t/m donderdag. Hieronder vindt u 

de werkdagen van alle zaakwaarnemers: 

Team 1 (C. Buijk)      ma,di,wo,do,vr  

Team 2 (J van Pruissen)     ma,di,wo,vr 

Team bewindvoerder (M. Wouters)  ma,di,do,vr 

J.Boterman       ma,di,wo,do 

 

mailto:info@fimar.nl
https://www.fimar.nl/privacybeleid/


Kinderbijslag juli 2019 (bewindvoering, budgetbeheer) 

De kinderbijslag is 1 juli 2019 door de SVB overgemaakt. Deze gelden zijn -indien mogelijk- 

op uw beheerrekening overgemaakt als u hiervoor een aanvraag heeft ingediend. Indien u dit 

geld alsnog graag ontvangt op uw leefgeldrekening dan kunt u via de website (www.fimar.nl) 

een aanvraag indienen hiervoor.  

Op 1 oktober 2019 wordt het derde kwartaal door de SVB overgemaakt. Vanaf 1 september 

a.s. kunt u hiervoor een aanvraag indienen via het eerder genoemde formulier. 

NUON Verlicht (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 

 

Zoals we u eerder hebben aangegeven werkt Fimar sinds enkele maanden samen met NUON 

verlicht. We hebben inmiddels meer dan 50 klanten ondergebracht bij deze 

energiemaatschappij. Dit na het faillissement van Robin Energie, die haar administratie niet 

bepaald op orde had. 

 

Nuon Verlicht is er speciaal voor klanten die onder bewind staan. Mochten er- door welke 

reden dan ook- betalingsproblemen zijn, dan wordt u niet afgesloten van energie. Ook zijn 

betalingsregelingen altijd mogelijk. Nuon Verlicht biedt ook een korting van 10% op haar 

prijzen. De prijzen zijn voor drie jaar vastgelegd, waardoor de prijzen dus niet na een jaar 

verhoogd worden, zoals bij alle energiemaatschappijen gebeurt na een jaar, als er niet 

overgestapt wordt van energiemaatschappij. 

 

Bij het overstappen van een energiemaatschappij naar Nuon, kan het gebeuren dat er een 

opzegvergoeding wordt gevraagd. Deze wordt (later)  vergoed door Nuon Verlicht. We zullen 

in het najaar 2019 weer behoorlijk wat klanten overzetten naar Nuon Verlicht.  

 

Alle samenwerkingsverbanden van Fimar zijn op onze website te vinden via 

https://www.fimar.nl/partnerpage/ 
 
Contact met Fimar (bewindvoering, budgetbeheer, schuldhulpverlening) 
 

In het plan van aanpak is afgesproken dat u van ons kunt verwachten binnen 48 uur een 

reactie te ontvangen op uw e-mails. Gelukkig lukt het ons vaak dit na te komen. Als het wat 

drukker is (zoals momenteel in team1) dan ontvangt u een automatische melding dat dit 

helaas even niet gaat lukken. 

 

Andersom verwachten we uiteraard van u ook dat u ons binnen enkele dagen kunt berichten. 

Uiteraard is dit in uw eigen belang, zodat we onze tijd optimaal kunnen gebruiken om uw 

dossier tot een succes te maken. 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in augustus a.s. Voor nu een fijne zomerperiode 

toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Boterman,  
Algemeen Manager 
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