
 
 
Leefgeld tijdens de feestdagen 
Door de feestdagen kan het zijn dat jouw leefgeld eerder aan jou wordt 
overgemaakt. Houdt er dan rekening mee dat je iets langer met het leefgeld moet 
doen dan normaal. 
 
Betalingen gepland op maandag 26 december (2e kerstdag) zullen op 
vrijdagmiddag 23 december al overgemaakt worden. 
 
Wij wensen iedereen fijne dagen en een voorspoedig 2023! 
 
We helpen u ook graag in 2023 weer financieel vooruit.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Team SaldoPlus 
 
LET OP: op vrijdagmiddag 23 december is SaldoPlus gesloten 
 
Zorgvergelijker 
Het einde van het jaar komt alweer in zicht en dat betekent dat het weer mogelijk 
is om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of de aanvullende 
verzekeringen te wijzigen. Op zaterdag 12 november hebben alle verzekeraars 
de premies voor 2023 bekend gemaakt. Via de Zorgvergelijker van de 
Consumentenbond is het mogelijk om alle verzekeringspremies met 
elkaar te vergelijken om te bekijken welke verzekering het beste bij 
u past. Op www.GezondVerzekerd.nl kunt u de collectieve verzekeringen 
van uw gemeente vergelijken. U kunt nog tot 31-12-2022 uw oude 
verzekering opzeggen.  
 
Tarieven 2023 
Het ministerie heeft bepaald dat de tarieven voor bewindvoering 
voor 2023 niet verhoogd worden. De tarieven blijven hetzelfde als 
in 2022. De tarieven voor inkomensbeheer stijgen per 1 januari 
met 8,37%.  
 
 
  

http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergelijker?step=funnel
http://www.gezondverzekerd.nl/


 
 
 
 
 
 
Waarschuwing Rabobank 
De Rabobank heeft recent de volgende waarschuwing online gezet:  
 
Word je gebeld door zogenaamd een medewerker van Rabobank die zegt dat je 
geld in gevaar is? Hang direct op! Criminelen gebruiken het telefoonnummer van 
Rabobank en de naam van onze medewerkers om jouw geld te stelen. Installeer 
ook nóóit op verzoek software op je pc of tablet.  
 
Banken zullen je nooit vragen om: 

 Je betaalpas op te sturen of mee te geven; 

 Je beveiligingscode door te geven; 

 Geld over te maken; 

 Via een link in een e-mail of sms in te loggen in Rabo Online Bankieren; 

 Je kleurcode te scannen die je van iemand anders hebt ontvangen; 

 Om een softwareprogramma als Teamviewer, Anydesk of LogMeIn te 
installeren om op afstand mee te kijken op je tablet, laptop of pc; 

      Criminelen kunnen dan uw computer op afstand bedienen.  
Voor tips over veilig bankieren en informatie over vormen van fraude 
kun je terecht op www.veiligbankieren.nl.  
 
 

http://www.veiligbankieren.nl/

