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Feestdagen in 2022 
 

Dit is een overzicht van de feestdagen in 2022. Op deze dagen lopen de betalingen net even anders dan je gewend bent. We willen niet dat je voor 

verrassingen komt te staan, vandaar dat we je nu alvast laten weten waar je aan toe bent. Het kan dus zijn dat je rond deze feestdagen je leefgeld 

eerder ontvangt dan normaal. Dit doen we om er zeker van te zijn dat ook rond deze dagen het leefgeld op tijd wordt ontvangen. Heb je vragen?  

Stel ze gerust aan jouw contactpersoon. 

 

Betalingen Goede Vrijdag en Pasen 
De betalingen van vrijdag 15 april 2022 (Goede 

Vrijdag) en maandag 18 april 2022 (Tweede 

Paasdag) worden vervroegd naar donderdag 14 

april 2022. Dit betekent dat het geld in principe 

die donderdagmiddag al op je rekening zal 

worden bijgeschreven. 

Betalingen Koningsdag 
In verband met Koningsdag is ons kantoor 

op woensdag 27 april 2022 gesloten. De 

betalingen van woensdag 27 april 2022 

worden vervroegd naar dinsdag 26 april 

2022. Dit betekent dat dat het geld in 

principe die dinsdagmiddag al op je 

rekening zal worden bijgeschreven. 

Betalingen Dag van de Arbeid  
Zondag 1 mei 2022 is het de Dag van de Arbeid. 

Vaak is er dan beperkt betalingsverkeer, maar 

voor dit jaar verandert er niets omdat 1 mei op 

een zondag valt. De betalingen worden deze 

dagen verricht, zoals je dat gewend bent. 

Betalingen Hemelvaart 
Donderdag 26 mei 2022 is het Hemelvaart. Ons 

kantoor is zowel donderdag 26 mei 2022 als 

vrijdag 27 mei 2022 gesloten. De betalingen van 

donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

worden vervroegd naar woensdag 25 mei 2022. 

Dit betekent dat dat het geld in principe die 

woensdagmiddag al op je rekening zal worden 

bijgeschreven. 

Betalingen Pinksteren 
Op zondag 5 juni 2022 en maandag 6 juni 

2022 is het Pinksteren. De betalingen van 

maandag 6 juni 2022 worden vervroegd 

naar vrijdag 3 juni 2022. Dit betekent dat 

dat het geld in principe die vrijdagmiddag 

al op je rekening zal worden 

bijgeschreven. 

Betalingen Kerst en Oud & Nieuw 
Op zondag 25 december 2022 en maandag 26 

december 2022 is het Kerst. De betalingen van 

maandag 26 december 2022 worden vervroegd 

naar vrijdag 23 december 2022. Oud & Nieuw valt 

in 2022 in het weekend. Met Oud & Nieuw 

verandert er dus niets in de betalingen. Je 

ontvangt je leefgeld zoals je dat gewend bent. 

 

Wij zijn verhuisd! 
 

Per 25 maart vind je ons kantoor op Bruningweg 21 in Arnhem.  

Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. 

 


