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.
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Wij zijn verhuisd!
Per 25 maart vind je ons kantoor op Bruningweg 21 in Arnhem.
Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.
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www.goedbewind.nl
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Tel.: +31 (0) 85 303 8700
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