
Tarieven 2021     

     

Beschermingsbewind     

     

     

Alleenstaande  Incl. 21% BTW   

Intake kosten   €             676,39    

Maandelijkse kosten standaard   €             119,69   

Maandelijkse kosten schuldenbewind   €             154,88    

Eind rekening en verantwoording   €             254,10   

     

Ontruiming   €             422,29    

 

Extra uren  

  

 €               84,46   

Reiskosten  

  

 €                 0,23    

     

     

     

Echtpaar/ samenwonend  Incl. 21% BTW   

Intake kosten   €             810,79    

Maandelijkse kosten standaard   €             143,58    

Maandelijkse kosten met 1 persoon 

met schulden   €             164,66    

Maandelijkse kosten beiden met 

schulden   €             185,73    

Eind rekening en verantwoording   €             304,92   

     

Ontruiming   €             422,29   

Extra uren  

  

 €               84,46   

Reiskosten*  

  

 €                 0,23    

     

     

     

 



Budget coaching  Incl. 21% BTW   

Small   €                 214,91    

Medium   €                 358,19    

Large   €                 633,71    

Uurtarief  €                   83,09    

     

Budgetbeheer     

     

Budgetbeheer Small  Incl. 21% BTW   

Intake kosten alleenstaande  €               176,34    

Intake kosten paar  €                 214,91    

Maandelijkse kosten alleenstaande  €                    49,59    

Maandelijkse kosten paar  €                    55,11    

     

Budgetbeheer Medium  Incl. 21% BTW   

Intakekosten alleenstaande   €                231,45    

Intakekosten paar   €                270,01    

Maandelijkse kosten alleenstaande   €                  66,13    

Maandelijkse kosten paar   €                  82,66    

     

Budgetbeheer Large*  Incl. 21% BTW   

Intakekosten alleenstaande  €                 396,76    

Intakekosten paar  €                  435,33    

Maandelijkse kosten alleenstaande  €                    88,18    

Maandelijkse kosten paar  €                  108,01    

 

* Tarieven worden verhoogd met 20% als er sprake is van een problematische 

schuldenlast. 

 

Voor werkzaamheden die niet onder de normale werkzaamheden van de bewindvoerder 

vallen kunnen kosten extra in rekening gebracht worden. Hiervoor dient NEBA 

Bewindvoering toestemming te vragen van de kantonrechter. Wanneer de kantonrechter 

hier toestemming voor verleend en u kunt de kosten niet verhalen, dan wordt u door ons 

vooraf ingelicht. Indien u niet in staat blijkt te zijn om de kosten in een keer te voldoen zal 

een betalingsregeling worden voorgesteld. 

 

 

Indien u op grond van de hoogte van uw inkomen in aanmerking komt voor bijzondere 

bijstand dan zullen wij voor al onze diensten een aanvraag in dienen voor de door u 

gemaakte kosten. 

LET OP Iedere gemeente hanteert haar eigen regels met betrekking tot de toekenning van 

bijzondere bijstand. NEBA Bewindvoering kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden 

worden voor een afwijzing van de bijzondere bijstand. 

 

De kosten voor het budgetbeheer en beschermingsbewind worden maandelijks door ons in 

rekening gebracht. Voor budget coaching geldt dat u eenmalig een nota ontvangt voor het 

totale bedrag. 

 
* Voor de berekening van het bedrag aan reiskosten wordt uitgegaan van het aantal daadwerkelijk gereden 
kilometers gebaseerd op de route van de ANWB routeplanner met een afronding naar hele kilometers naar boven. 

 


