Leefgeldbetalingen
Uw beheer- en leefgeldrekening

Meld u aan voor het Digitaal Kasboek. U kunt dan

!

Stichting Budgethulp werkt met een beheerrekening en
zelf zien of de storting van uw inkomen al zichtbaar
een leefgeldrekening die op uw naam staan. Op de
is in ons financieel systeem.
beheerrekening worden alle inkomsten gestort door
werkgevers en/of uitkeringsinstanties en de Belasting- Verwerking rond nationale feestdagen
dienst. Deze rekening is volledig in beheer van Stichting
Rond de feestdagen (o.a. Pasen, Pinksteren en de
Budgethulp.
decembermaand) gaan banken anders om met de verWij betalen de overeengekomen vaste lasten en/of no- werking van betaalopdrachten. Stichting Budgethulp
ta’s van de beheerrekening en maken (in de meeste
informeert u hier ruim van tevoren over. Dat doen wij
gevallen) leefgeld over naar uw leefgeldrekening. De
via posters in de wacht- en spreekruimtes, op de finanhoogte van uw leefgeld bepalen wij samen met u, op
ciële overzichten die u per post ontvangt, op
basis van uw budgetplan. U krijgt zelf een pinpas van de www.stichtingbudgethulp.nl en als mededeling onder
leefgeldrekening.
onze e-mailberichten.

!

Betaalopdrachten tussen een beheerrekening en een
leefgeldrekening bij dezelfde bank gaan veel sneller
dan wanneer die rekeningen bij twee verschillende
banken zijn ondergebracht. Daarom vragen wij bij
voorkeur beide rekeningen bij één bank aan.

Het is technisch helaas (nog) niet mogelijk om u persoonlijk te informeren wanneer uw betalingen later
komen.

De leefgelddag

Roodstand op uw beheerrekeningen is wettelijk niet
toegestaan. Wij kunnen in zo’n geval geen leefgeld- of
overige betalingen doen. Hoewel wij er juist zijn om
roodstanden te voorkomen, komt het in de praktijk een
heel enkele keer toch voor. In de meeste gevallen is het
inkomen dan niet of later gestort, of is er een lager inkomen gestort.

Aan het begin van het traject spreken wij een vaste
leefgelddag met u af. Uiterlijk op die afgesproken dag
kunt u over uw leefgeld beschikken.

!

Roodstand of bankbeslag op de beheerrekening

Soms staat het geld al een dag eerder op uw leefgeldrekening. Dat is afhankelijk van de verwerkingstijd van
uw bank. Dit betekent echter niet dat uw leefgelddag
gewijzigd is en het betekent ook niet dat uw leefgeld de Ook kan er plotseling door derden beslag zijn gelegd op
de beheerrekening. U dient zelf op tijd aan uw budgetvolgende keer weer eerder beschikbaar zal zijn.
begeleider of bewindvoerder te melden dat u bericht
hebt ontvangen over een wijziging in uw inkomen of
Wilt u zeker weten dat uw leefgeld op uw leefgeldwanneer u een aankondiging van beslaglegging of een
rekening staat? Raadpleeg dan uw saldo bij een
geldautomaat van uw eigen bank. Zo voorkomt u
uitspraak Toelating Wet Schuldsanering Natuurlijke
vervelende momenten bij de kassa.
Personen (WSNP) hebt gekregen.

Standaard verwerking betalingen

Vragen?

Nu u cliënt bij ons bent, ontvangt u uw inkomen wat
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen,
later op uw rekening dan u voorheen gewend was. Dat
neem dan contact op met uw budgetbegeleider.
komt doordat wij pas één werkdag nadat uw inkomsten
zijn overgemaakt, over uw geld kunnen beschikken.
Bijvoorbeeld: u weet dat uw inkomen altijd de 25e van
de maand wordt overgemaakt. Op de 26e is dat inkoOp de achterkant van deze informatiekaart staat
men in onze systemen zichtbaar. Wij verwerken die dag
schematisch
uitgelegd hoe een leefgeldbetaling in
- als het een werkdag is - de afgesproken betaalopzijn werk gaat.
drachten, zoals uw leefgeld. Dat staat dan binnen 48
uur op uw rekening.

Hoe gaat een leefgeldbetaling?
Bij voldoende saldo op uw beheerrekening
werkDAG 3

werkDAG 1

werkDAG 2

Uw leefgeld wordt via een
geautomatiseerd proces
om 09.00u overgemaakt
naar uw leefgeldrekening.

Mogelijk is uw leefgeld
vandaag al beschikbaar. Dit
is afhankelijk van de verwerkingstijd bij uw bank.

Het leefgeld is binnen 48
uur beschikbaar.

LEEFGELDDAG
Vanaf 9.15 uur* staat uw
leefgeld op uw leefgeldrekening.

Bij onvoldoende saldo op uw beheerrekening
werkDAG 1

werkDAG 2

werkDAG 3

Uw inkomen is gestort
op uw beheerrekening.

Uw inkomen is zichtbaar
in ons systeem. Bij voldoende saldo wordt uw
leefgeld overgemaakt
naar uw pinrekening.

Mogelijk is uw leefgeld
vandaag al beschikbaar.
Dit is afhankelijk van de
verwerkingstijd bij uw
bank.

werkDAG 4
LEEFGELDDAG
Vanaf 9.15 uur* staat
uw leefgeld op uw leefgeldrekening.

* Stichting Budgethulp heeft geen zeggenschap over de verwerkingstijd bij de banken. Staat uw leefgeld op de
afgesproken leefgelddag om 11.00u nog niet op uw rekening? Belt u ons dan (voor 12.30u) of mail ons, dan gaan wij
er met spoed achteraan!
Aan deze uitgave van Stichting Budgethulp kunnen geen rechten worden ontleend.
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