Tarieven en inhoud pakketten Basalt Bewindvoering en Inkomensbeheer B.V. 2022
Basalt levert in 2022 de volgende diensten: Inkomensbeheer Basis, Compleet of Plus en Beschermingsbewind.
Hieronder wordt per dienst toegelicht welke werkzaamheden er onder de dienst vallen.
Inkomensbeheer Basis
Basalt betaalt maandelijks de huur, energiekosten, waterkosten, ziektekostenverzekering en de eigen bijdrage van
het CAK. Het restant wordt op de leefgeldrekening gestort. Daar betaalt de cliënt zelf de andere rekeningen van.
Inkomensbeheer Compleet
Niet alleen uw huur, energie en water en ziektekostenverzekering, maar ook alle andere rekeningen welke zijn
opgenomen in het budgetplan worden maandelijks door Basalt betaald. Het restant wordt op uw leefgeldrekening
gestort. Daarnaast wordt er elke maand een bedrag gereserveerd voor het eigen risico van de zorgverzekering.
Beschermingsbewind of Inkomensbeheer Plus
Bij beschermingsbewind worden dezelfde werkzaamheden gedaan als bij Inkomensbeheer compleet. Daarnaast
draagt Basalt zorg voor het maximaliseren van het inkomen door het aanvragen van toeslagen, doet de aangifte
inkomstenbelasting (Box 1), vraag kwijtschelding aan voor gemeentelijke heffingen. Bij beschermingsbewind is
Basalt ook volledig aansprakelijk voor het behartigen van de vermogensrechtelijke positie van de cliënt. Vanuit die
positie kan Basalt meer betekenen voor de cliënt. Bovendien wordt bij beschermingsbewind ook verantwoording
afgelegd aan de rechtbank.
In de onderstaande tabel staat nogmaals in één overzicht aangegeven per dienst welke werkzaamheden er wel en
niet zijn inbegrepen.
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De nieuwe tarieven (conform LOVCK&T) voor bewindvoering 2022. De
tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.
Eindrekening &
-verantwoording
Standaard
€ 125,54
€ 709,06*
€ 266,20
Problematische schulden
€ 162,44
€ 709,06*
€ 266,20
* Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Basalt, dan zijn de opstartkosten € 531,19
Beschermingsbewind Eenpersoons

Maandtarief

Opstartkosten

Eindrekening &
-verantwoording
Standaard
€ 150,54
€ 850,63*
€ 319,44
Problematische schulden een persoon
€ 172,73
€ 850,63*
€ 319,44
Problematische schulden twee persoons
€ 194,81
€ 850,63*
€ 319,44
* Is er bij één van beide partners voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Basalt, dan zijn de opstartkosten
€745,36. Is bij beide partners voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Basalt, dan zijn de opstartkosten €636,46.
Beschermingsbewind Tweepersoons

Maandtarief

Opstartkosten

Overige werkzaamheden
Tarief
Beschermingsbewind
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 422,86
Beheer Persoonsgebonden Budget
€ 55,36 per maand
Extra werkzaamheden*
€ 87,36 per uur
* Betreft noodzakelijke extra werkzaamheden, om dit in rekening te kunnen dient de bewindvoerder hier
goedkeuring voor te verkrijgen van de kantonrechter.
Inkomensbeheer (Budgetbeheer)
Opstartkosten
Beëindiging en
Maandtarief
Eenpersoons
Afronding
Basis
€ 49,00
€ 259,00*
€ 75,00**
Compleet
€ 79,00
€ 259,00*
€ 75,00**
Plus
€ 97,00
€ 259,00*
€ 75,00**
* Opstartkosten worden niet in rekening gebracht wanneer vooraf beschermingsbewind is gevoerd door Basalt.
** Kosten voor het beëindigen en afronden van het inkomensbeheer worden niet in rekening gebracht wanneer het
inkomensbeheer wordt opgevolgd door beschermingsbewind bij Basalt.
Inkomensbeheer (Budgetbeheer)
Opstartkosten
Beëindiging, Afronding
Maandtarief
Tweepersoons
Basis
€ 65,00
€ 335,00*
€ 97,00**
Compleet
€ 103,00
€ 335,00*
€ 97,00**
Plus
€ 129,00
€ 335,00*
€ 97,00**
* Opstartkosten worden niet in rekening gebracht wanneer vooraf beschermingsbewind is gevoerd door Basalt.
** Kosten voor het beëindigen en afronden van het inkomensbeheer worden niet in rekening gebracht wanneer het
inkomensbeheer wordt opgevolgd door beschermingsbewind bij Basalt.
Overige werkzaamheden
Tarief
Inkomensbeheer (Budgetbeheer)
Beheer Persoonsgebonden Budget
€ 55,36 per maand
Extra werkzaamheden
€ 87,36 per uur*
* Extra werkzaamheden worden alleen uitgevoerd en in rekening gebracht wanneer hier uitdrukkelijk opdracht voor
is gegeven waarbij de klant akkoord gaat met het voorgestelde tarief.
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