
 

 

 
 
Nieuwsbrief najaar 2020 
 
Het is al weer even geleden maar hier is dan weer een nieuwsbrief.  
 
Op 1 november worden er €7,26 extra bankkosten van uw beheerrekening afgeschreven.  
De bank rekent voor iedere betaling die gedaan wordt kosten.  Deze kosten worden in rekening 
gebracht bij ons als bewindvoerder.  Omdat deze kosten behoorlijk hoog zijn op jaarbasis heeft de 
rechtbank besloten dat we één keer per jaar een bedrag van €7,26 in rekening mogen brengen.  
Dit is inclusief BTW. Dit wordt op 2 november van de beheerrekening afgeschreven. 
 
De komende tijd wordt voor iedereen een spannende periode wat Corona betreft.  Ook wij lopen 
het risico om thuis te komen met corona of corona gerelateerde klachten en dan een test moeten 
afwachten.  Thuis kunnen we helaas niet alle werkzaamheden doen die we op kantoor kunnen en 
de telefoon kunnen we niet doorverbinden.  Het is dan ook belangrijk het juiste doorkiesnummer in 
te toetsen als u belt.  
Graag willen wij u verzoeken om in deze tijd zoveel als mogelijk via de website uw vraag te stellen.  
Deze kan iedere bewindvoerder vanuit huis beantwoorden.  De doorlooptijden zullen langer 
worden naarmate er meer collega's thuis komen te zitten.  
 
Op onze website http://www.bbib.info vindt u de laatste wijzigingen en kunt u zien welke collega 
thuis aan het werk of ook daadwerkelijk ziek is.  Houd dit dan ook goed in de gaten.  
 
Wij vragen uw begrip hiervoor.  
 
Hoewel corona ons allemaal in de greep heeft komen toch de feestdagen er weer aan. 
 
Sinterklaas en Kerst / Oud en Nieuw.  
 
Extra geld  als het saldo en budget dit toelaten kunnen tot de volgende data aangevraagd worden: 
 
-Sinterklaas geld aanvragen moeten uiterlijk op maandag 30 november binnen zijn. 
 
-Kerst / Oud en Nieuw geld aanvragen moeten uiterlijk op maandag 21 december binnen zijn. 
 
Voor de komende tijd wensen we u veel gezondheid toe en hoewel het vroeg is hele fijne 
feestdagen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team BBIB 
 
 
 
 

http://www.bbib.info/

