
 

 

Betreft : Nieuwsbrief 

Datum : 21 november 2019 

 

«expr_inbriefaanhef», 

 

Het einde van het jaar nadert en daarom willen wij uw aandacht vragen voor aan aantal punten. 

 

Woensdag 4 december, dinsdag 10 en 17 december hebben wij geen spreekuur i.v.m. de overstap naar 

Onview. Zie verder in deze nieuwsbrief. 

Openingstijden en bereikbaarheid rondom de feestdagen 

Dinsdag 24 december zijn we na 12.00 uur niet meer op kantoor. In de ochtend is er geen telefonisch 

spreekuur. Op vrijdag 27 december zijn we weer op kantoor tot 12.00 en kunt u ons alleen per mail bereiken. 

Mails die tijdens de kerstdagen binnenkomen zullen pas na de kerstdagen behandeld worden. 

Dinsdag 31 december zijn we na 12.00 uur niet meer op kantoor. Ook deze ochtend is er geen telefonisch 

spreekuur.  Donderdag 2 januari 2019 kunt u ons weer bereiken tijdens ons spreekuur van 09.00 tot 11.00 

uur.  

Extra geld aanvragen 

- Sinterklaas: Uiterlijk 30 november aanvragen.  

- Kerst: Uiterlijk 19 december aanvragen.  

- Oud en Nieuw: Uiterlijk 27 december aanvragen 

Verzoeken die na deze periode binnenkomen kunnen we niet garanderen dat deze ook daadwerkelijk nog 

overgemaakt kunnen worden. 

Let op: 

Er kan enkel en alleen extra geld worden overgemaakt als er geen achterstanden zijn in de vaste lasten en u 

voldoende saldo heeft.  

Leefgeld rondom de feestdagen 

Het leefgeld van maandag 23 december en maandag 30 december zullen gewoon op deze dagen 

overgemaakt worden. 

Onview 

U zult wellicht gemerkt hebben dat wij vanaf 1 januari gaan starten met een nieuw systeem. Dit heet onview. 

Ook dit systeem heeft het cliënten portal waarin u dagelijks uw saldo kunt bekijken. Via onze website kunt u 

hiervoor, als u deze nog niet heeft, inloggegevens aanvragen. Dit houdt dan wel in dat u geen papieren 

afschriften meer zult ontvangen. 

Als u het saldo bekijkt via dit cliënten portal, doe dit dan niet vóór 09.00 uur in de ochtend. Dan is het 

systeem nog niet gesynchroniseerd met de bank en ziet u wellicht niet het juiste saldo.  



 

 

 

 

Website BBIB 

Wist u dat er op onze website: www.bbib.info een kopje NIEUWS is. Als u deze opent vindt u alle belangrijke 

informatie betreft wijzigingen in onze bereikbaarheid i.v.m. bijvoorbeeld trainingen maar ook andere 

nieuwtjes vindt u hier terug.  

Post 

Als u post bij ons in de brievenbus doet, doe dit dan in een envelop met daarop duidelijk BBIB en uw naam. 

Wij delen deze brievenbus met meerdere huurders. U wilt niet dat uw post bij een andere huurder terecht 

komt.  

Werkdagen van de bewindvoerder 

Op de website kunt u zien of uw bewindvoerder die dag aanwezig is. Vakanties, vrije dagen en ziekte worden 

op de website gemeld. Mocht u eigen bewindvoerder die dag niet aanwezig zijn en de vraag kan wachten, 

dan de volgende dag uw eigen bewindvoerder benaderen. Dit geld uiteraard niet in geval van langdurige 

afwezigheid. 

Rest ons nog u alvast een hele fijne feestdagen te wensen! 

Met vriendelijke groet, 

 

Team BBIB 

 

 

 

http://www.bbib.info/

