Tarievenlijst SPRINT Bewind
Datum 01-01-2021

BESCHERMINGSBEWIND Incl. 21% btw
eenpersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden

€ 676,39

Aanvangswerkzaamheden bij vooraf budgetbeheer

€ 506,99

Maandtarief psychische en lichamelijke gronden

€ 119,69

Maandtarief problematische schulden en/of verkwisting

€ 154,88

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 254,10

Verkoop en/of ontruiming van een woning of, in geval er geen mentor is, een verhuizing

€ 422,29

meerpersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden

€ 810,70

Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€ 607,42

Maandtarief psychische en lichamelijke gronden

€ 143,59

Maandtarief psychische en lichamelijke gronden/ problematische schulden en/of verkwisting

€ 164,66

Maandtarief problematische schulden en/of verkwisting

€ 185,74

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 304,92

Verkoop en/of ontruiming van een woning of in geval er geen mentor is, een verhuizing

€ 422,29

BUDGETBEHEER BIJ VOLMACHT Incl. 21% btw
Eenpersoonshuishouden maandtarief geen schulden

€ 119,69

Eenpersoonshuishouden maandtarief problematische schulden

€ 154,88

Meerpersoonshuishouden maandtarief geen schulden

€ 143,59

Meerpersoonshuishouden maandtarief waarvan een persoon schulden

€ 164,66

Meerpersoonshuishouden maandtarief problematische schulden

€ 185,74

Aanvangswerkzaamheden eenpersoonshuishouden

€ 210,00

Aanvangswerkzaamheden meerpersoonshuishouden

€ 410,00

Kosten beëindiging budgetbeheer eenpersoonshuishouden

€ 185,00

Kosten beëindiging budgetbeheer meerpersoonshuishouden

€ 250,00

SENIORENZORG Incl. 21% btw
Abonnement 1 uur ( per maand individueel)

€ 60,00

Abonnement 2 uur ( per maand individueel)

€ 100,00

Aanvangswerkzaamheden

€ 155,00

Uurtarief extra uren voor abonnementhouders

€ 75,00

Voorbereiden (levens)testament voor abonnementhouders per uur

€ 60,00

BEHEREN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Incl. 21% btw
Het beheren van een persoonsgebonden budget per jaar
ADVIESWERKZAAMHEDEN
Incl. 21% btw
Uurtarief advieswerkzaamheden

€ 632,83

€ 84,46
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*De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens de Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 27 augustus
2020, nr. 2998791 houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders
en mentoren 2020). De nieuwe tarieven zijn op 08-09-2020 gepubliceerd in de Staatscourant.
*De kosten voor de aanvangswerkzaamheden worden éénmalig gefactureerd.
*In geval van beschermingsbewind moeten er door u de griffiekosten aan de kantonrechter betaald worden. Voor deze griffiekosten kan indien mogelijk op basis van uw inkomen
bijzondere bijstand worden aangevraagd.
*Is uw inkomen op bijstandsniveau, dan kan het zijn dat de gemeente de kosten voor beschermingsbewind op basis van de Wet Bijzondere Bijstand vergoed. Wij vragen samen met
u deze vergoeding aan. * Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische
eenheid vormen.* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de
jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.* Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform 'Art. 13 regeling Beloning'

