
 

 

 

 

Beste client, 

Hierbij ontvangt je van ons de 10e  nieuwsbrief van FinZo Voorne-Putten V.O.F. 

Wij adviseren je om deze nieuwsbrief goed door te nemen.  

Bereikbaarheid tussen Kerst en Oud en Nieuw 

Vanaf 27 december 2022 tot en met 30 december 2022 is het kantoor gesloten.  

Alleen spoedvragen, en dan moeten het echt ook wel spoedvragen zijn,  kunnen via de mail 

doorgegeven worden,  

Het kan iets langer duren voordat je antwoord krijgt, maar we zullen ons best om je zo snel 

mogelijk een reactie te geven.   

Leefgeld in de periode tussen kerst en oud en Nieuw. 

Voor degene die op maandag het leefgeld krijgen, zal dit nu op de dinsdag na kerst worden 

overgemaakt. De bank is namelijk op 2e kerstdag gesloten. Voor de andere dagen veranderd er 

niets. 

Kinderbijslag januari 2023 

2 januari 2023 zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag overmaken naar de 

beheerrekening. Dit betekent dat het dan die dag nog niet op de beheerrekening staat, In de loop 

van de week zullen we de kinderbijslag naar je overmaken. 

Een aantal van onze cliënten hebben er voor gekozen om het bedrag in 3 termijnen te ontvangen 

i.p.v. het bedrag in 1 keer te ontvangen.  

Wil jij dat ook, dat je iedere maand een deel van de uitbetaling ontvangt? Laat het ons dan weten. 

Dan gaan wij dat regelen voor je! 

Andere extra aanvragen 

Soms hebben wij extra tijd nodig om uit te zoeken of een extra aanvraag past in je budgetplan. 

Dit betekent dat een extra aanvraag soms pas een dag later gestort zal worden. 

Houd er verder rekening mee dat er ook niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte 

kosten te betalen. 
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regelen. 
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Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met ons op. 

Je kunt ons bereiken via info@finzo-vp.nl en telefoonnummer 0181-442866 tussen 10  en 12  

uur. 

 

 

 

 

Fijne feestdagen! 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Petra van den Bergh & Linda Mudde 

20 december 2022 
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