
E&M
financieel beheer

Artikel 1 - Bereik 
De algemene voorwaarden van E&M financieel beheer zijn van toepassing op alle overeenkomsten met 
particulieren (uitgezonderd cliënt wiens vermogen bij E&M financieel beheer onder bewind is gesteld).

Artikel 2 – Begripsbepalingen
Budgetbeheer
Het beheren van het inkomen van de cliënt en het met machtiging ten name van de rekeninghouder ver-
richten van betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen 
tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Budgetbeheerder
De persoon of de organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve 
van de rekeninghouder.

Budgetcoach
De persoon of de organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van de budgetcoaching ten behoeve 
van de cliënt.

Budgetcoaching
Het in overleg met de cliënt opstellen en uitvoeren van een budgetcoachingsplan, gericht op het bereiken 
van een duurzame financiële huishouding en het verhogen van de financiële zelfredzaamheid.

Budgetplan
Het in overleg met de rekeninghouder, dan wel een hulpverlener opgestelde plan, op basis waarvan het 
beschikbare inkomen, de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel 
reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

E&M financieel beheer
E&M financieel beheer V.O.F.

De cliënt
De natuurlijke persoon die informatie heeft opgevraagd bij E&M financieel beheer, een aanvraag heeft 
ingediend bij E&M financieel beheer, onder beschermingsbewind staat bij E&M financieel beheer of een 
overeenkomst heeft afgesloten met E&M financieel beheer.

Inkomen
Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende 
maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen 
worden.

NVVK
Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Problematische schuldsituatie
De situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijk persoon niet zal kunnen voortgaan met 

algemene voorwaarden



het betalen van zijn schulden, of heeft opgehouden te betalen.

Rekeninghouder
De natuurlijke persoon die een rekening bij een bank aanhoudt.

Schuldenaar
De natuurlijke persoon die in een schuldsituatie verkeert.

Schuldregeling
De bemiddeling van een schulpdhulpverlenende instantie tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers 
om een minnelijke regeling van de schuldenlast te bewerkstelligen.

Vrij te Laten Bedrag (VTLB)
Het vastgestelde bedrag dat een schuldenaar nodig heeft voor levensonderhoud en betaling van de 
vaste lasten op grond van de door Recofa gehanteerde methodiek.

Wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP)
De wettelijke regeling als bedoeld in Titel III van de Faillissementswet inzake de Schuldsaneringsregel-
ing natuurlijke personen.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid
E&M financieel beheer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard en van welke om-
vang dan ook, die de cliënt door toedoen van E&M financieel beheer en de bij haar in dienst zijnde 
medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van E&M financieel beheer.

Artikel 4 - Wijziging omstandigheden
De cliënt is verplicht E&M financieel beheer van wijzigingen in zijn financiële- en persoonlijke omstan-
digheden direct en op eigen initiatief schriftelijk in kennis te stellen, omdat deze wijzigingen van belang 
kunnen zijn voor de onderhavige overeenkomsten, onder toevoeging van de daarop betrekking heb-
bende schriftelijke bewijsstukken.

Artikel 5 - Persoonsgegevens
1. De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van E&M 
financieel beheer.
2. Op de persoonsregistratie van E&M financieel beheer is de Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP) van toepassing.
3. Ter zake van de verwerking van gegevens neemt E&M financieel beheer de vereiste zorgvuldigheid 
in acht. E&M financieel beheer kan de persoons- 
    en andere gegevens ter beschikking stellen aan derden indien dit wettelijk is toegestaan c.q. daar-
voor toestemming is verleend en/of dit voor 
    afwikkeling van de onderhavige overeenkomst en eventuele (buitengerechtelijke) incassow-
erkzaamheden van belang is.
4. E&M financieel beheer is in het kader van de uitvoering van schuldhulpverlenende- en beherende 
werkzaamheden bevoegd tot het uitwisselen van 
    alle relevante informatie met schuldeisers en andere betrokkenen.
Artikel 6 - Overige bepalingen
1. De administratie van E&M financieel beheer strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot 
het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs 
    van alle door haar verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
2. E&M financieel beheer kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen 
en het saldo volstaan met het produceren van 
    door E&M financieel beheer conform getekende uittreksels uit haar administratie.
3. Op alle overeenkomsten van E&M financieel beheer, en deze algemene voorwaarden, is Nederlands 
recht van toepassing.



Bijzondere bepalingen Budgetbeheer
Artikel 7 - Verplichtingen cliënt
1. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, lopende 
betalingsverplichtingen en van het saldo van alle
    bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
2. De cliënt verplicht zich om geen nieuwe schulden en/of andere financiële verplichtingen aan te gaan 
die het opgestelde of gewijzigde budgetplan
    zouden kunnen frustreren.
3. De cliënt machtigt E&M financieel beheer om alle huidige en toekomstige inkomsten, van welke 
aard dan ook, namens de rekeninghouder te beheren
    en al het nodige ter uitvoering van deze machtiging te verrichten.
4. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de budgetbeheerd-
er tot betaling volgens het overeengekomen 
    budgetplan kan overgaan.

Artikel 8 - Verplichtingen budgetbeheerder
1. De budgetbeheerder zal de rekeninghouder indien gewenst digitaal toegang verlenen tot de mu-
taties op de budgetbeheerrekening of periodiek 
    schriftelijk informeren over de voortgang van het budgetbeheer.
2. De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het periodiek ter beschikking stel-
len van een afschrift van de rekening, of digitaal
    inzage te verlenen in het verloop van deze rekening.

Artikel 9 - Budgetplan
1. In samenspraak met de rekeninghouder, c.q. begeleider of hulpverlener, en budgetbeheerder wordt 
een budgetplan opgesteld.
2. De inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder vormen de basis voor het opstellen van het bud-
getplan.
3. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder met 
elkaar in evenwicht te zijn.
4. E&M financieel beheer kan een vergoeding in rekening brengen voor haar werkzaamheden. De ver-
goeding is afhankelijk van de gekozen vorm van
    budgetbeheer.
5. E&M financieel beheer zal, bij de uitvoering van het budgetplan, eerst de eventuele kosten van het 
budgetbeheer verrekenen, gevolgd door een
    eventuele aflossing aan (of reservering voor) schuldeisers. Daarna worden eerst de huur, ener-
gielasten en zorgverzekering betaald, gevolgd door de
    overige vaste lasten, de reserveringen voor variabele lasten en het huishoudgeld.
6. In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk.

Artikel 10 - Beëindiging budgetbeheer
1. De beëindiging van de overeenkomst tot budgetbeheer kan plaatsvinden met inachtneming van een 
opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf
    de eerste van de maand volgend op die waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. De cliënt kan de 
overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen.
2. De overeenkomst tot budgetbeheer kan direct worden beëindigd:
a) door overlijden van de cliënt;
b) door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige 
financiële situatie;
c) door het niet behoorlijk nakomen door de cliënt van een verplichting die voortvloeit dan wel samen-
hangt met deze overeenkomst tot budgetbeheer  en de algemene voorwaarden;
d) door onder bewindstelling van de cliënt;



e) door onder curatelestelling van de cliënt;
f) door verhuizing van de cliënt naar het buitenland;
g) door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van E&M financieel beheer, tenzij 
betaling wordt gegarandeerd;
h) indien cliënt zich misdraagt;
i) indien de financiering van het budgetbeheer niet langer gewaarborgd is;
j) indien voortzetting van budgetbeheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van E&M 
financieel beheer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst tot budgetbeheer wordt beëindigd, wordt het saldo ter beschikking gesteld 
aan de cliënt, onverminderd het bepaalde in
    artikel 9, sub 5.

Artikel 11 - Overige bepalingen
Indien er sprake is van budgetbeheer in combinatie met schuldregeling, vindt onderlinge afstemming 
plaats.

Bijzondere bepalingen Budgetcoaching
Artikel 12 - Verplichtingen cliënt
1. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, lopende 
betalingsverplichtingen en van het saldo van alle
    bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
2. De cliënt verplicht zich om geen nieuwe schulden en/of andere financiële verplichtingen aan te gaan 
die het budgetcoachingsplan zouden kunnen
    frustreren.

Artikel 13 - Verplichtingen budgetcoach
1. In samenspraak met de cliënt, c.q. begeleider of hulpverlener, wordt een budgetcoachingsplan op-
gesteld.
2. Bij het opstellen van het budgetcoachingsplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met 
elkaar in evenwicht te zijn.
3. E&M financieel beheer kan een vergoeding in rekening brengen voor haar werkzaamheden.
4. In het budgetcoachingsplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door E&M 
financieel beheer en de cliënt schriftelijk worden
    overeengekomen.

Artikel 14 - Beëindiging budgetcoaching
1. De beëindiging van de overeenkomst tot budgetcoaching kan plaatsvinden met inachtneming van 
een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf
    de eerste van de maand volgend op die waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. De cliënt kan de 
overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen.
2. De overeenkomst tot budgetcoaching kan direct worden beëindigd:
a) door overlijden van de cliënt;
b) door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige 
financiële situatie;
c) door het niet behoorlijk nakomen door de cliënt van een verplichting die voortvloeit dan wel samen-
hangt met deze overeenkomst tot
    budgetcoaching en de algemene voorwaarden;
d) door onder bewindstelling van de cliënt;
e) door onder curatelestelling van de cliënt;
f) door verhuizing van de cliënt naar het buitenland;
g) door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van E&M financieel beheer, tenzij 
betaling wordt gegarandeerd;
h) indien de cliënt zich misdraagt;
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i) indien de financiering van de budgetcoaching niet langer gewaarborgd is;
j) indien voortzetting van budgetcoaching naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van E&M 
financieel beheer kan worden gevergd.

Artikel 15 - Overige bepalingen
Indien er sprake is van budgetcoaching in combinatie met een schuldregeling, vindt onderlinge af-
stemming plaats.

E&M financieel beheer, 1 juni 2018


