Overeenkomst Budgetbeheer
versie nov. 2013
MB03

Cliënt en Budgetbeheerder komen door ondertekening overeen, dat vanaf de vermelde
startdatum, alle relevante inkomsten en uitgaven beheerd zullen worden door Moors Bewind.
Er wordt op naam van de cliënt een nieuwe bankrekening (beheerrekening) aangevraagd enkel
ten behoeve van dit beheer. Deze rekening staat weliswaar op naam van cliënt, maar u kunt
slechts indirect over het saldo beschikken.
Startdatum budgetbeheer ______________, dit is de 1e datum dat het inkomen op de
beheerrekening aanwezig is.
Persoonsgegevens cliënt:
Naam aanvrager:
Legitimatiesoort:
Legitimatienummer:
Woonadres:
aanvrager:
Postcode woonadres aanvrager:
Postadres (indien
afwijkend)
Postcode postadres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

BSN-nummer:
Geldig tot:

Woonplaats
aanvrager:

Postadres plaats:
06-nummer:

Beroep aanvrager:
Arbeidsongeschikt:
Ja / Nee
Woonsituatie/burgerlijke staat:
O Gehuwd/geregistreerd
O Ongehuwd
O Gescheiden
partnerschap
O Gehuwd in gemeenschap van
O Gehuwd op huwelijkse
O Inwonende kostgangers of
goederen
voorwaarden
huurders
O Alleenwonend
O Eenoudergezin
O Tweeoudergezin
O Verblijf in een instelling
O Samenwonend zonder
O Samenwonend met
contract
contract

Gegevens van uw Partner:
Naam Partner:
Legitimatiesoort:
Legitimatienummer:
Woonadres:
aanvrager:
Postcode woonadres aanvrager:
Postadres (indien
afwijkend)
Postcode postadres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Beroep partner:

BSN-nummer:
Geldig tot:

Woonplaats
Aanvrager:

Postadres plaats:
06-nummer:

Arbeidsongeschikt:

Ja / Nee
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Moors Bewind en cliënt komen overeen dat:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Uw rekening alleen door Moors Bewind beheerd wordt. Tweede of derden kunnen
niet over deze rekening beschikken.
De cliënt heeft geen mogelijkheid tot internetbankieren (betalingen etc.)
met de beheerrekening en leefgeldrekening.
Automatische incasso’s niet mogelijk zijn bij de beheerrekening en
leefgeldrekening.
Een roodstand is niet mogelijk bij de beheerrekening en leefgeldrekening.
De cliënt ontvangt van de leefgeldrekening een pin pas waarmee de cliënt
geld kan opnemen bij bankautomaten en kan pinnen bij betaalautomaten.
Moors Bewind de ingediende facturen eerst controleert en daarna na goedkeuring
uitbetaald.
Client inkijkmogelijkheid (d.m.v. inlog) heeft in zijn/haar digitale cliëntdossier in
OnVieuw of cliënt kan maandelijks papieren overzichten ontvangen van de beheer
en/of leefgeldrekening en spaarrekening.
Moors Bewind overleg heeft met hulpverlener(s) van de cliënt.
Moors Bewind garandeert een geheimhoudingsplicht en alleen met uitdrukkelijke
toestemming van de cliënt worden er vertrouwelijke informatie verstrekt aan derden
wat niets te maken heeft met de aard van budgetbeheer.
Dat bij het stopzetten van het beheer de dan op de rekening nog aanwezige gelden
(terug) gestort worden aan u, maar ook de rekening ter voortzetting aan u wordt
aangeboden.

Wij willen u er op wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden door
nalatigheid van uzelf. Als wij hierdoor onze afspraken niet kunnen nakomen of in onze
werkzaamheden anderszins gehinderd worden, kan het voorkomen dat deze overeenkomst direct
en eenzijdig door ons opgezegd wordt. Het totale beheer wordt dan stopgezet en alle
betrokken partijen worden hiervan direct op de hoogte gesteld.
Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen op een prettige samenwerking.

Handtekening cliënt

Dossiernummer:
(in te vullen door Moors Bewind)

Datum ondertekening:
Handtekening Partner

Handtekening Moors Bewind
Ine Moors

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:
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