TARIEVENKAART ZZP'ers en MKB 2019 - BUDGETCOACHING
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
BUDGETCOACHING
1. Persoonlijk kennismakingsgesprek bij de klant thuis (ongeveer 45 minuten)
Doel van het gesprek is om te achterhalen hoe ernstig de situatie is, welke
hulp en ondersteuning nodig is en wie deze hulp en ondersteuning kan bieden.

Gratis

2. Vaste Lasten Scan - bezuinigen op de vaste uitgaven elke maand
no-cure-no-pay € 135,00
We gaan kijken naar de uitgaven voor uw hypotheek, leningen, verzekeringen,
mobiele telefoon, gas/water/licht, vervoer en internet.
Tevens kijken we naar inkomensverhogende maatregelen, zoals toeslagen
3. Budgetcoaching Light - hulp bij wijzigingen in je financiële situatie
Dit traject is bedoeld voor mensen die te maken krijgen met een verandering in
hun leven en financiën, zoals echtscheiding, werkloosheid of naderend pensioen
Het traject bestaat uit een intakegesprek / informatiesessie van circa 90 minuten en een
drietal telefonische nazorggesprekken. Na elk gesprek wordt een verslag gemaakt.

€ 172,50

4. Budgetcoaching Basis - orde in de chaos scheppen
overzicht creëren door het aanleggen van een administratiemap
opstellen van een budgetoverzicht en begroting
afspraken vastleggen
nazorg en bijsturing
Het traject bestaat uit een intakegesprek (ca. 120 minuten), 4 telefonische nazorggesprekken
en 2 persoonlijke nazorggeprekken. De Vaste Lasten Scan is een onderdeel van dit pakket.

€ 513,50

5. Budgetcoaching Extra - complete begeleiding van A tot Z
inzicht krijgen in alle inkomsten en uitgaven
overzicht creëren door het aanleggen van een administratiemap
opstellen van een budgetoverzicht en begroting
financiële toekomstplannen maken
afspraken vastleggen
nazorg en bijsturing
Het traject bestaat uit een intakegesprek (ca. 120 minuten), 5 telefonische nazorggesprekken
en 3 persoonlijke nazorggeprekken. De Vaste Lasten Scan is een onderdeel van dit pakket.

€ 773,50

6. Thuisadministratie / serviceabonnement
per bezoek €
Deze service is speciaal voor mensen die moeite hebben met het bijhouden van
de administratie of het begrijpen van alle lastige brieven die ze krijgen.
Elke twee weken kom ik een half uurtje langs om de administratie en post door te nemen

35,00

7. Uurtarief extra werkzaamheden
Het uurtarief geldt voor alle extra werkzaamheden die niet genoemd staan
in de tarievenkaart.

60,00

€

