
  

  

Kosten 
Hieronder vindt u de tarieven per 1 januari 
2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijzen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd 
 

Het kan zijn dat u recht heeft op bijzondere 
bijstand voor de vergoeding van de kosten van 
budgetbeheer. Vraag hiernaar bij uw gemeente 
(bij budgetbeheer extra doen wij dat voor u). 
 
Voor meer informatie zie ook onze website: 
www.matiek.nl 
 

    
 
 

 

  
 

 

Matiek B.V. 

Specialisten in budgetoplossingen 

  

Budgetbeheer 

 

 “Samen bouwen aan een    
stabiele toekomst” 

  
 Budgetbeheer Extra: 

Intakekosten: € 375,00 alleenstaanden 
€ 440,00 echtpaar / 
samenwonend 

Maandtarief: € 80,00 alleenstaanden 
€ 95,00 echtpaar / 
samenwonend 

  
 Budgetbeheer Basis: 

Intakekosten: € 245,00 alleenstaanden 
€ 310,00 echtpaar / 
samenwonend 

Maandtarief: € 55,00 alleenstaanden 
€ 70,00 echtpaar / 
samenwonend 
 

http://www.matiek.nl/


  

  

Matiek begeleidt cliënten met financiële 
problematiek. Daarbij bieden we producten 
op maat. Van budgetbeheer tot 
bewindvoering en begeleiding bij schulden. 
Hieronder vindt u een beschrijving van onze 
werkwijze bij budgetbeheer. 

 
Budgetbeheer 

Budgetbeheer is een 
vrijwillige vorm van 
begeleiding, als u 
tijdelijk niet meer in 
staat bent om uw 
financiële 

administratie te voeren. De inkomsten en 
uitgaven worden door ons beheerd en de 
betalingen uitgevoerd. U krijgt op uw 
rekening leefgeld. Van dit geld kunt u 
boodschappen e.d. doen. 
 
In een intakegesprek vragen we u alle 
informatie omtrent uw inkomsten en 
uitgaven en van uw eventuele schulden. Om u 
goed te begeleiden is het van belang dat u 
volledige openheid van zaken geeft en dat u 
wijzigingen in uw situatie tijdig doorgeeft. 
Samen met u maken we op basis daarvan een 
budgetplan. Daarin spreken we af welke 
betalingen gedaan worden en hoe hoog het 
leefgeld is. 

 
Om het budgetbeheer goed uit te kunnen 
voeren, maken we gebruik van een beheer- 
en een leefgeldrekening. Deze laatste kan uw 
huidige rekening zijn (zonder roodstand), 
maar kan ook een nieuw te openen rekening 
zijn. 
 

Op de beheerrekening komen uw inkomsten 
binnen en worden de afgesproken betalingen 
door ons gedaan, bijvoorbeeld de 
huurbetaling. De leefgeldrekening is voor uw 
dagelijkse uitgaven, u heeft hier een bankpas 
van. 
 
Vormen van budgetbeheer 
Er zijn 2 pakketten budgetbeheer: Basis en 
Extra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De restantbetaling is het bedrag wat 
overblijft nadat de vaste lasten zijn betaald. 
Van dit geld kunt u zelf de verdere betalingen 
doen, bijvoorbeeld de telefoonrekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent en blijft verantwoordelijk voor uw 
budget en wij vragen u dan ook om de juiste 
informatie te verstrekken, zodat de juiste 
betalingen gedaan kunnen worden. 
 
Omdat wij ook inzage 
hebben in uw post, 
kunnen we u gerichte 
adviezen geven over de 
betalingen, u bent en blijft 
weliswaar zelf verantwoordelijk, maar we 
ondersteunen u hierin actief.  
 
Afsluiten budgetbeheer 
Indien uw financiële situatie gestabiliseerd is 
en u de betalingen weer zelf wilt gaan doen, 
begeleiden wij u hierin. Stap voor stap 
worden de betalingen weer aan u 
overgedragen. 

  
 Budgetbeheer Basis: 

Bij budgetbeheer basis worden de 
betalingen gedaan die in het budgetplan 
zijn afgesproken: 

- Huur/hypotheek 
- Gas/elektriciteit 
- Water 
- Ziektekostenverzekering 
- Restantbetaling 

 

  
 Budgetbeheer Basis: 

Bij budgetbeheer extra hoort daarnaast: 
- Betaling overige rekeningen 
- Reserveringen 
- Aflossing schulden 
- Bijzondere bijstand aanvragen 
- Administratie voeren 
- Toeslagen aanvragen 
- Kwijtscheldingen aanvragen 
- Aangifte inkomstenbelasting 

 


