
 

 

 

 

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.  

Energievergoeding € 190,- 

Al lange tijd zijn de energiekosten erg hoog. Het kabinet gaat daarom helpen bij het betaalbaar 
houden van de energierekening. Dit gebeurt onder andere met een korting van  € 190,- op de 
energiekosten van november en december. Deze korting krijg je in november én december via de 

energieleverancier uitbetaald waar je op 1 november en 1 december een stroomcontract hebt. 

Deze € 190,- wordt dus gebruikt voor het betalen van de energie- en gaskosten. 

Dit bedrag zal dus net als de energietoeslag gebruikt worden voor de hoge kosten van de 
energie- en gaskosten. 

Feestdagen 2022, sinterklaas, kerstdagen en oud- en nieuw 

De feestmaand staat weer voor de deur. Sinterklaas is net in het land aangekomen. 

Heb je naast het wekelijkse leefgeld een extra betaling nodig, zorg er dan voor dat je dit verzoek 
zo snel mogelijk bij ons indient.  

We begrijpen dat het niet leuk is om te horen dat het bedrag dat je aanvraagt niet altijd mogelijk 
is. Dit zeggen we niet omdat we dat doen om jullie te pesten, maar om jullie te beschermen zodat 
je inkomsten en uitgaven stabiel blijven. 

Je mag boos worden, dat begrijpen we ook, maar we tolereren niet dat wij worden uitgescholden 
of dat er dreigementen geuit worden.  Het blijft een samenwerking tussen jou en FinZo. 

 

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. 

 

 

 

 

Mijn.onview.nl 
  
Nog geen inloggegevens voor www.mijn.onview.nl mail ons dan, dan gaan we dat alsnog voor je 

regelen. 

 

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  

http://www.mijn.onview.nl/
mailto:info@finzo-vp.nl


uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra van den Bergh & Linda Mudde 

17 november 2022 


