Tarieven 2018
Beschermingsbewind
De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks door het Landelijk Overleg Bewindvoerders (LOK)
vastgesteld. De tarieven voor 2018 zijn:
Eenmalige opstartkosten
 Alleenstaande
 Samenwonenden/echtparen

€
€

628,47
754,19

Maandtarief beschermingsbewind – standaardtarief
 Alleenstaande
€
111,29
 Samenwonenden/echtparen
€
133,55
Maandtarief beschermingsbewind – bij een bewind met problematische schulden
 Alleenstaande
€
144,02
 Samenwonenden/echtparen
€
172,83
Kosten opmaken eindrekening en verantwoording – bij einde bewind en wijziging bewindvoerder
 Alleenstaande
€
235,71
 Samenwonenden/echtparen
€
282,78
Extra werkzaamheden
 Uurtarief

€

78,52

Toelichting:
Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn
getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
In veel gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten worden verkregen op basis van de bijzondere
bijstand. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inkomen en uw vermogen. GEObewind vraagt
bijzondere bijstand voor u aan. Er is echter geen garantie dat de gemeente de kosten (helemaal) vergoed.
Bij de aanvraag van beschermingsbewind dienen er ook griffierechten (2018: € 79,-) te worden betaald aan de
rechtbank. Ook deze kosten kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.
De maandtarieven zullen rond de 25e van de maand worden geïncasseerd van de beheerrekening van de cliënt.
Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan voor de 16e van de maand wordt een hele maand in rekening
gebracht.
Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan op of na de 16e dag van de maand wordt een halve maand in
rekening gebracht.

(Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)
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Budgetbeheer
Bij budgetbeheer worden de kosten maandelijks in rekening gebracht. De tarieven zijn als volgt:
Eenmalige opstartkosten
 Alleenstaande
 Samenwonenden/echtparen

€
€

140,00
170,00

Maandtarief budgetbeheer
 Alleenstaande
 Samenwonenden/echtparen

€
€

70,00
85,00

Toelichting:
Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn
getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
De maandtarieven zullen rond de 25e van de maand worden geïncasseerd van de beheerrekening van de cliënt.
Indien de ingangsdatum ligt voor de 16e van de maand wordt een hele maand in rekening gebracht.
Bij een ingangsdatum op of na de 16e dag van de maand wordt een halve maand in rekening gebracht.

Budgetbegeleiding
Er zijn geen kosten verbonden aan het kennismakingsgesprek.
Voor een bezoek tijdens het traject van budgetbegeleiding wordt een bedrag van € 50,00 in rekening
gebracht (het 1e bezoek wordt vooraf gefactureerd en vindt plaats na betaling van de factuur).
Reisuren worden niet berekend. Bij een reisafstand van meer dan 25 kilometer tussen de vestiging
van GEObewind en het adres van de cliënt, dan wel het adres waar de afspraak plaatsvindt, wordt er
€ 0,25 per kilometer in rekening gebracht. Hiervan wordt achteraf een nota opgemaakt.

Budgetcheck
Er zijn geen kosten verbonden aan het kennismakingsgesprek.
Voor een bezoek in het kader van budgetcheck wordt een bedrag van € 65,00 in rekening gebracht
(het 1e bezoek wordt vooraf gefactureerd en vindt plaats na betaling van de factuur).
Reisuren worden niet berekend. Bij een reisafstand van meer dan 25 kilometer tussen de vestiging
van GEObewind en het adres van de cliënt, dan wel het adres waar de afspraak plaatsvindt, wordt er
€ 0,25 per kilometer in rekening gebracht. Hiervan wordt achteraf een nota opgemaakt.

(Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)
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