ALGEMENE VOORWAARDEN BUDGETBEHEERSREKENING
Artikel 1:
De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten
aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende
betalingsverplichtingen
alsmede
van
zijn
vermogen en het saldo van alle bank- en/of
girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
Artikel 2:
De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan Quadrans
mede te delen
Artikel 3:
De cliënt verplicht zich jegens Quadrans om geen
nieuwe schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat Quadrans hierover
vooraf is geraadpleegd. Hieronder valt ook het
laten ontstaan van een roodstand op een bank en/of girorekening alsmede het verder op laten
lopen van een bestaande roodstand op een
dergelijke rekening.
Artikel 4:
Quadrans verplicht zich om in overleg met de
cliënt een budgetplan op te stellen, waarbij wordt
bepaald welke bedragen beschikbaar zijn voor de
vaste lasten, het huishoudgeld en de
reserveringen. Quadrans behoudt zich het recht
voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan
te passen.

Artikel 7:
De cliënt verplicht zich om zorg te dragen voor zodanige
inkomsten dat Quadrans in staat wordt gesteld betalingen te
verrichten conform het in artikel 4 genoemde budgetplan en het
in artikel 6 genoemde bedrag voor huishoudelijke uitgaven.

Artikel 8:
De cliënt heeft gedurende de looptijd van de budgetrekening te
allen tijde recht op inzage in het verloop van deze rekening
nadat hierom door de cliënt schriftelijk is verzocht.
Quadrans verplicht zich om de cliënt maandelijks een
rekeningoverzicht te sturen.
Artikel 9:
De cliënt machtigt Quadrans al hetgeen te verrichten dat voor
een goed verloop van de budgetrekening nodig is. Hieronder
wordt ook verstaan het inwinnen van inlichtingen bij derden,
waarbij Quadrans tot geheimhouding van de te harer kennis
gekomen informatie verplicht is.
Artikel 10:
De kosten voor onderbewindstelling worden maandelijks ten
laste van de budgetrekening gebracht. Indien de kosten bij een
derde in rekening kunnen worden gebracht. zal Quadrans dit
voor de cliënt uitvoeren. De kosten worden jaarlijks
geïndexeerd.

Artikel 5:
De cliënt verplicht zich jegens Quadrans alle
rekeningen die hij ontvangt binnen 1 week aan
Quadrans te zullen toesturen, zodat voor betaling
door Quadrans kan worden zorggedragen.
Quadrans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de gevolgen van het door de cliënt niet tijdig
insturen van deze rekeningen. De te betalen
bedragen zullen ten laste komen van het tegoed
van de cliënt bij Quadrans. De cliënt zal uit eigen
beweging geen betalingen aan een schuldeiser
doen maar deze doorverwijzen naar Quadrans.

Artikel 11:
De persoonsgegevens van de cliënt worden
persoonsregistratie van Quadrans opgenomen

Artikel 6:
Quadrans verplicht zich om overeenkomstig het
gestelde budgetplan wekelijks (tenzij anders
overeengekomen) aan de cliënt een bedrag voor
huishoudelijke uitgaven ter beschikking te stellen.

Artikel 14:
Op verzoek zal aan cliënt het klachtenreglement ter beschikking
worden gesteld.
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Artikel 12:
Quadrans is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende
onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling
kunnen voordoen.
Artikel 13:
De cliënt neemt kennis van de beschikking onderbewindstelling
die door het kantongerecht zal worden afgegeven.

