Overeenkomst Findien
Ondergetekenden
1.

Stichting Findien, gevestigd De la Reyweg 530 Den Haag, in deze vertegenwoordigd door het bestuur, hierna
te noemen ‘Findien’.

en
2.

Gegevens hoofdaanvrager
Naam		

……………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum ……………………………………… Geboorteplaats…………………………………

3.

Adres		

……………………………………………………………………………………………….

Postcode

……………………………………………………………………………………………….

Woonplaats

……………………………………………………………………………………………….

BSN		

……………………………………………………………………………………………….

Indien de overeenkomst aangegaan wordt door de hoofdaanvrager en partner.

Gegevens partner
Naam		

……………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum ……………………………………… Geboorteplaats………………………………….
BSN		

……………………………………………………………………………………………….

Hierna te noemen ‘klant’

Verklaren hierbij het navolgende te zijn overeenkomen:
1.

Klant en Findien gaan tot wederopzegging een overeenkomst aan voor budgetbeheer. Het pakket dat op basis
van de intake wordt aangeboden is:
O

Findien Basis

0

Findien Plus

0

Findien Extra

2.

Findien beheert het inkomen en een gedeelte van de uitgaven (afhankelijk van het pakket).

3.

Klant machtigt Findien om maandelijks de betreffende pakketprijs automatisch te incasseren van de beheerrekening.

4.

Klant verstrekt alle benodigde gegevens om het inkomen te beheren.

5.

Klant is zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk (op papier of digitaal) doorgeven van wijzigingen in betalingen.
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Wijzingen kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.
6.

Klant gaat geen nieuwe schulden of andere financiële verplichtingen aan zonder toestemming van Findien.

7.

ABN AMRO verstrekt elke maand een rekeningoverzicht aan de klant.

8.

Schuldhulpverlening maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.

9.

Naar behoefte vindt er jaarlijks een evaluatie gesprek plaats om de dienstverlening te evalueren en indien
nodig het pakket bij te stellen.

10. De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging met de inachtneming van een opzegtermijn van een
kalendermaand met ingang van de eerste dag van maand, tenzij de overeenkomst uit hoofde van artikel 7.3
Algemene voorwaarden Findien wordt ontbonden.
11. Klant heeft de algemene voorwaarden ontvangen, deze zijn toegelicht en de vragen van de klant hierover zijn
naar tevredenheid beantwoord.
12. De wijze waarop eventuele klachten kunnen worden ingediend staat in het klachtenreglement. Het klachtenreglement staat op de website www.findien.nl.
13. Op de website www.findien.nl staan de contactgegevens en actuele openingstijden vermeld.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Den Haag op:

Datum ……………………………………		

Datum ……………………………………

Hoofdaanvrager				Partner

………………………………………………		

………………………………………………

Datum ……………………………………		

Namens Findien					

………………………………………………		

Bijlage: Algemene voorwaarden Findien
Bijlage: Overzicht pakketten Findien
v feb 2016
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Bijlage: overzicht pakketten Findien
Pakket
Findien – Basis

Findien - Plus

Activiteiten
• Openen beheerrekening
• Opstellen financieel plan in SMART FMS
• Ontvangen inkomsten
• Betalen vaste lasten (huur, gas, licht, water en zorgverzekering)
• Een reservering voor eigen risico zorgverzekering (€ 360,-)
• Wijzigingen in betaling vaste lasten doorvoeren
• Maandelijks overmaken restant naar leefgeldrekening
•
•
•
•
•
•
•

Findien - Extra

•
•
•
•
•
•
•
•
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Openen beheerrekening
Opstellen financieel plan in SMART FMS
Ontvangen inkomsten
Betalen vaste lasten (huur, gas, licht, water en zorgverzekering) en alle overige
vaste verplichtingen (d.w.z. periodieke niet-variabele betalingen)
Wijzigingen in betaling vaste lasten doorvoeren
Maandelijks of wekelijks overmaken restant naar leefgeldrekening
Reserveringen (maximaal 5)
Openen beheerrekening
Opstellen financieel plan in SMART FMS
Ontvangen inkomsten
Betalen vaste lasten (huur, gas, licht, water en zorgverzekering) en overige vaste
verplichtingen (telefoon, tv, schulden etc.)
Wijzigingen in betaling vaste lasten doorvoeren
Maandelijks of wekelijks overmaken restant naar leefgeldrekening
Reserveringen (maximaal 5)
‘losse’ Betalingsverzoeken uitvoeren (beperkt aantal per maand)
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