NIEUWSBRIEF JANUARI T/M MAART 2020
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de informatiebrief voor het eerste kwartaal van 2019. Graag stellen wij u
van de volgende veranderingen op de hoogte;

Budget & Bewindvoering Heuvelland BV. wordt Zuyd Financieel Beheer
Per 1 januari 2020 zullen wij verder gaan onder de naam Zuyd Financieel Beheer. Tevens
maken wij onderdeel uit van de Zuyd Groep.
Voor u verandert er niets. Onze dienstverlening en ons team blijft zoals u dit van ons gewend
bent. Enkel maken wij vanaf 1 januari 2020 gebruik van een nieuw e-mailadres en
telefoonnummer. U kunt voortaan uw mails sturen naar financieel@zuydgroep.nl. Alle
inkomende mails behandelen wij binnen twee werkdagen. Indien u telefonisch contact
wenst op te nemen tijdens het klantspreekuur, kunt u bellen naar telefoonnummer
085- 130 46 55 (optie 1). De bereikbaarheid blijft van maandag t/m donderdag van 8.30 uur
tot 10.30 uur. Voor instanties blijft de bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 8.30
uur tot 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.zuydgroep.nl

Tarieven beschermingsbewind
Jaarlijks worden de tarieven door de rechtbank vastgesteld. Zo ook voor het jaar 2020. De
kosten zijn in 2020 hoger dan in 2019. Indien u bijzondere bijstand ontvangt voor de kosten
beschermingsbewind, wordt de bijzondere bijstand ook hoger.

Aanslag gemeentelijke belasting (BSGW)
U kunt medio februari-maart de aanslag van de gemeentelijke belasting verwachten.
Doorgaans (afhankelijk van uw situatie) kunnen we hier kwijtschelding voor aanvragen.
Indien u de aanslag op uw eigen adres ontvangt, vragen wij u deze zo spoedig mogelijk naar
ons door te sturen. Wij zullen de verdere kwijtschelding / betaling voor u uitvoeren.

Bereikbaarheid
Tijdens de carnaval is ons kantoor gesloten. Dit houdt in dat het telefonisch spreekuur van
maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 februari de gehele dag komt te vervallen. De
betalingen lopen echter door zoals u dit gewend bent.

Bewaar deze brief goed, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!
Met vriendelijke groet,
Zuyd Financieel Beheer

