
 

 

 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief worden de volgende punten besproken 
 

- Openingsdagen feestdagen 
- Betaaldagen rond de feestdagen 
- Zorgverzekering 
- Phising mails van banken 
- Michael Schoonheym 
- Aanvragen schuldenregeling 
- 2look 

 
 

 
Op dinsdag 24-12-2019 doen wij de betalingen voor 1ste en 2de kerstdag. Alle betalingen die op 25 en 
26 december vallen, worden 24-12-2019 overgemaakt. Hierbij verzoeken wij u om vroegtijdig 
eventueel extra leefgeld aan te vragen.  
 
De betalingen van woensdag 01-01-2020 worden op 31-12-2019 gedaan. Wij verzoeken u om 
vroegtijdig eventueel extra leefgeld aan te vragen.  
 

 
Per 01-12-2019 kan er gewijzigd worden van zorgverzekering. Wij willen u erop attenderen dat u aan 
ons kan doorgeven of er wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Zodra de zorgverzekering 
verandert bij de collectiviteitsverzekering van de gemeente, gaan wij er zonder tegenbericht vanuit 
dat u overstapt naar de nieuwe aangeboden zorgverzekering.  
 
Wanneer er sprake is van achterstand/schulden bij de zorgverzekering en of een aanmelding bij het 
Zorginstituut en wanneer er sprake van een minnelijke of wettelijke regeling is het niet mogelijk om 
over te stappen.  
 
Wij hebben geen zicht op de zorgvragen, waardoor wij niet zonder u het juiste pakket bij de 
zorgverzekering kunnen samenstellen. Wij verzoeken u daarom contact op te nemen met uw 
dossierbehandelaar.  
 

 
In de afgelopen periode is het ons opgevallen dat er regelmatig phishing mails ontvangen worden. 
Mocht u twijfels hebben of een ontvangen mail van een organisatie juist is, neem dan met ons 
contact op om te overleggen. U kunt ook contact opnemen met de instantie die de mail heeft 
gestuurd.  
 

 
Vanaf 12-11-2019 is Michael Schoonheym ons team komen versterken , door zijn stage bij ons af te 
ronden. Wellicht is hij bij u bekend aangezien hij al eerder bij ons stage heeft gelopen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra er sprake is van problematische schulden, kunt u in aanmerking komen voor een 
schuldenregeling. De schuldenregeling wordt door de gemeente of een externe partij uitgevoerd. Wij 
zullen zorgdragen voor het aanmaken van een schuldendossier, zodra het budget stabiel is en de 
schulden zijn geactualiseerd. 
 
 Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met uw dossierbehandelaar.  
 

 
De problemen met 2look zijn verholpen. Mocht u toch problemen hebben om in te loggen of het 
saldo is niet zichtbaar, neem dan contact op. Wij moeten het probleem dan handmatig verhelpen.  
 

 
Contact opnemen 
  
Zijn er wijzigingen in uw situatie, geef het ons door!  
Als wij over verouderde gegevens beschikken kunnen wij niet de ondersteuning bieden die nodig is. 
  
Neem te allen tijde contact op over volgende wijzigingen: 
- Verhuizing 
- Samenwonen 
- Trouwen 
- Scheiding 
- Wijziging inkomen, opleiding, werkgever, uitkering, vrijwilligerswerk ect.  
- Vakantie  
  
Als u op uw huisadres post ontvangt betreffende uw financiën, willen wij u verzoeken dit naar ons 
door te sturen (per post of mail). U kunt hier denken aan brieven van deurwaarders, belastingen en 
facturen. 
  
Voelt u vrij om contact met ons op te nemen als er vragen of onduidelijkheden zijn. 
U kunt ons bereiken op 030-8200551 van maandag  t/m donderdag  tussen 13:00 en 15:00 en op 
vrijdagochtend  tussen 10:00 en 12:00. U kunt u vraag ook mailen naar utrecht@axilius.nl  
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