TARIEVEN
2021
De tarieven voor bewindvoering en PGB Beheer worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters
Civiele en Kantonsectoren (LOCVK) in overleg met de Minister van Justitie. Deze tarieven zijn van toepassing op alle
professionele bewindvoerders en zijn dus landelijk hetzelfde.

Tarieven bewindvoering en pgb-beheer
Aanvang

Maandelijks

Eindafrekening

Bewindvoering 1 persoon

€ 676,39

€ 119,69

€ 254,10

Bewindvoering 2 personen (samenwonend)

€ 810,70

€ 143,58

€ 304,92

niet van toepassing

€ 54,73

niet van toepassing

1-pers.
huishouden

2-pers.
huishouden

gratis

gratis

Opstartkosten dossier en opstellen budgetplan

€ 300,00

€ 360,00

Opzetkosten administratie

€ 150,00

€ 180,00

Coachingsabonnement basis (per maand)

€ 40,00

€ 50,00

Coachingsabonnement uitgebreid (per maand)

€ 65,00

€ 80,00

Losse consulten (per uur)

€ 65,00

€ 65,00

PGB-Beheer
Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Tarieven coaching
Omschrijving diensten
Intake/kennismaking

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Meer informatie? Kijk dan op

www.jouwgeldonzezorg.nl

OMSCHRIJVING
coaching

Intake/kennismaking (circa 1 uur)
Kennismaking.
Bespreken waarom jij een financiële coach wil en wat jij van ons verwacht.
Uitleggen wat Jouw Geld, Onze Zorg wel en niet doet en hoe wij werken.
Besluiten of we willen samenwerken.

Opstarten dossier en opstellen budgetplan
Uitzoeken en in kaart brengen van alle inkomsten (incl. eventuele toeslagen, etc.).
Uitzoeken en in kaart brengen van alle uitgaven.
Alle gegevens verwerken in een budgetplan.
Dit budgetplan is de basis van de verdere samenwerking en brengt de hele financiële situatie in beeld.
Uitzoeken en bespreken mogelijke besparingen.

Opstarten administratie
Een administratiesysteem bespreken en opzetten/inrichten die bij jou past.
Alle post en administratie inbrengen in dit nieuwe system.
Samen bekijken of jij dit systeem snapt en zelf kan bijhouden.

Coachingsabonnementen
Basis

Uitgebreid

Wij komen 1x per 3 maanden langs.
Wij behandelen alles waar je vragen over hebt.
Wij kijken of inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Tussentijds helpen wij alleen telefonisch.
1x per jaar controleren wij alle toeslagen en andere
financiële tegemoetkomingen.
1x per jaar controleren wij alle uitgaven en helpen jou
besparen waar mogelijk.
1x per jaar helpen wij jou met jouw belastingaangifte.

Wij komen 1x per maand langs.
Wij behandelen alles waar je vragen over hebt.
Wij kijken of inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Tussentijds helpen wij telefonisch en per mail.
1x per jaar controleren wij alle toeslagen en andere
financiële tegemoetkomingen.
1x per jaar controleren wij alle uitgaven en helpen jou
besparen waar mogelijk.
1x per jaar helpen wij jou met jouw belastingaangifte.

Losse consulten per uur
Af te nemen wanneer jij wil.
Bij veel ondersteuning is een abonnement voordeliger.
Bij incidentele vragen of ondersteuning kunnen losse consulten worden afgenomen.
Van toepassing in de regio Overbetuwe en Lingewaard en het gebied tussen Apeldoorn en Nijmegen.
Inclusief reis- en parkeerkosten in bovengenoemd gebied.

Meer informatie? Kijk dan op

www.jouwgeldonzezorg.nl

