
                                                          

 
 

Hallo allemaal, 
  
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  
 
Om jullie nog even te herinneren aan de dagen dat het kantoor gesloten is sturen we 
nog even een reminder.   
 
Donderdag de 23e zijn wij ’s middags gesloten omdat we dan een kerstlunch 
hebben met het kantoor. 
 
Tussen Kerst en Oud&nieuw is ons kantoor zoals ieder jaar ook gesloten! 

 

 
 
December is de maand dat de zorgverzekeringen veranderd kunnen worden. 
Dus als je verwacht dat je kosten moet maken, voor bijvoorbeeld fysiotherapie of 
tandarts, dan is nu het moment omdat aan ons door te geven. 
Zodat we kunnen kijken of je zorgverzekering aangepast kan worden.  
Dit moet natuurlijk wel in je budget passen.  

 

Van de ABN AMRO hebben we bericht gehad dat er vanaf 1 januari niet meer rood 

gestaan kan worden op de leefgeldrekening.  

Nu is het zo dat je zolang er nog iets op je leefgeldrekening staat, al is het maar 5 cent, 

je een tientje kunt opnemen bij een geldautomaat.  

Dat kan straks dus niet meer.  

 

Je kunt dan nog wel betalen in een winkel als je onder de 10 euro op je rekening hebt 

staan, tot het bedrag dat je nog hebt.  

Dus als je nog 3 euro op je leefgeld rekening hebt staan kan je iets kopen in de winkel 

voor 3 euro.  

 

Als je nu iedere week rood staat betekend dat dus dat je de 1e week van januari als het 

leefgeld wordt uitbetaald minder hebt.  

 



                                                          
 

Stel je staat iedere week 9,75 rood dan heb je de eerste keer in januari wanneer het 

leefgeld uitbetaald wordt dus 9,75 minder. De bank vult dan dus eerst de roodstand 

aan.  

 

 

• Je vanaf volgend jaar niet meer rood kan staan met je leefgeldrekening zijn. 

• Je zorgverzekering deze maand nog veranderd kan worden. 

• Sharita in januari weer komt werken op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

• We donderdag 23 december in de middag gesloten zijn. 

• Vrijdag 24 december zijn we ’s morgens nog wel bereikbaar 

• Je niet kan bellen met ons via de What’s app.  

• We de appjes op de computer binnen krijgen maar niet altijd meteen zien 

• Je niet kunt laten incasseren op je leefgeldrekening. 

• We tussen kerst en oud& nieuw gesloten zijn! 

• Onze spreekuren op maandagochtend en vrijdag middag zijn komen te 

vervallen! 

 


