Voorwaarden Budgetbeheer

1. U verklaart door ondertekening van deze voorwaarden een volledige en juiste opgave van uw
financiële situatie aan DBS Bewindvoering te hebben gedaan.
2. U geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende
betalingsverplichtingen en van het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op uw naam zijn
gesteld.
3. Vanaf de datum van de aanvraag gaat u geen nieuwe financiële verplichtingen aan (bijvoorbeeld
leningen, kopen op afbetaling).
4. U dient wijzigingen in uw financiële en persoonlijke omstandigheden direct te melden aan DBS
Bewindvoering (bijvoorbeeld wijzigingen termijnbedragen, jaarlijkse rekeningen).
5. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie.
6. U blijft zelf verantwoordelijk voor voldoende inkomen op uw budgetrekening.
7. DBS Bewindvoering zal niet tot betaling op basis van uw budgetopstelling overgaan, indien het
saldo ontoereikend is.
8. U machtigt hierbij DBS Bewindvoering al hetgeen te verrichten dat voor een goed verloop van het
inkomensbeheer noodzakelijk is. U machtigt DBS Bewindvoering ook om inlichtingen bij derden in te
winnen, indien deze dat noodzakelijk acht.
9. U heeft gedurende de looptijd van het inkomensbeheer te allen tijde recht op inzage in het
verloop daarvan.
10. DBS Bewindvoering verplicht zich om in overleg met u een budgetopstelling te maken en dit op
basis van de hierin vastgelegde afspraken uit te voeren. DBS Bewindvoering behoudt zich het
uitdrukkelijke recht voor om bij een wijziging van de financiële dan wel persoonlijke omstandigheden
van u, het budgetplan aan te passen.

11. Het inkomensbeheer wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 12 maanden
tegen een tarief van € 119,69 inclusief btw. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend
verlengd.
12. Beëindiging van het inkomensbeheer kan door u schriftelijk aangevraagd worden na een periode
van 12 maanden. De opzegtermijn is één maand voor de 1e van de maand op te zeggen.
13. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden zal het inkomensbeheer beëindigd worden. U wordt
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Datum :

Naam aanvrager:… … … … … … … … … … … Handtekening Naam partner: … …

