
Nieuwsbrief juli 2021 

 

 

Het is een bewogen jaar geweest voor een ieder. We hebben te maken gehad met Corona en de 

nasleep hiervan. Dit heeft gemaakt dat vele zaken vertraging hebben opgelopen. Waar we hard ons 

best voor doen deze in te lopen. 

Daarnaast hebben ook een aantal collega’s ons verlaten en zijn we nu 2 nieuwe collega’s aan het 

inwerken. Ook dit zorgt helaas weer voor vertraging in de werkzaamheden.  

Dit maakt wel dat de zomervakantie periode drukker is dan normaal. Door het vertrek van deze 

collega’s is de planning die we hadden geheel gewijzigd. Hierdoor is de bezetting van 16 augustus 

t/m 3 september minimaal. 

• Dat brengt ons op het volgende tijdens deze periode: 

 

- In de periode 16 augustus t/m 3 september is het spreekuur van 09.00 – 10.00 uur. Een uur 

korter dan normaal. Vanaf 6 september is het spreekuur weer gewoon tot 11.00 uur.  

- Graag in deze periode zoveel mogelijk per mail via de website i.p.v. bellen. En dan ook maar 

1 mail en niet meerdere. Meerdere mails zullen alleen maar voor vertraging zorgen. 

- De betalingen en het leefgeld zullen gewoon normaal betaald worden. Hier hoeft u geen 

zorgen om te hebben.  

 

• Extra dagen geen spreekuur: 

Dinsdag 20 juli 2021 

Dinsdag 24 augustus 2021 

  

• Mailen  

De laatste tijd komt er steeds meer in het nieuws dat computer systemen door hackers 

gegijzeld worden. Dit betekend dat de bedrijven niet meer bij hun eigen systeem kunnen en 

eerst losgeld moeten betalen. 

Om dit te voorkomen zullen we geen mails meer in behandeling nemen van cliënten als deze 

niet via de website worden verstuurd.  

Mailen dus alleen via het contact formulier op de website 

 

Wij wensen een ieder een hele fijne zomer en hopen op uw begrip voor de drukke zomervakantie.  

 

Team BBIB  


