Wat houdt bewindvoering in?
Als u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met
geld te maken heeft beheerd. Hieronder vallen alle
inkomsten, uitgaven, schulden, maar ook waardevolle
goederen, zoals een auto of woning.
Alle poststukken gaan naar de bewindvoerder en die
gaat bekijken wat de beste manier is om de zaken op te
pakken. Doordat de post naar de bewindvoerder gaat, zal
de bewindvoerder de contacten met de diverse instanties
gaan onderhouden en creëert rust voor de client.
Dit geldt ook voor alle post van deurwaarders en incassobureaus. Wanneer u onder bewind staat, kunt u niet meer
over uw geld en goederen beschikken. Het is belangrijk,
dat u samen met ons overlegt, voordat u iets met uw geld
of waardevolle goederen wilt gaan doen.

Quote
Vertrouwensrelatie en
nauwe samenwerking met
de cliënt en het netwerk
richting zelfredzaamheid.

Voor meer informatie
Openingstijden
maandag t/m donderdag 09:00 -16:30
Philippusweg 2 - 3125 AS Schiedam
Telefonisch spreekuur
Van 09:00 tot 13:00 uur - 085-401 52 89
Website
www.financieelbeschermer.nl
Per e-mail zijn wij 24 uur per dag
te bereiken
info@financieelbeschermer.nl

Informatiefolder
bewindvoering

Wat doet een bewindvoerder?
Het kunnen betalen van de maandelijkse vaste lasten is
een belangrijke voorwaarde voor een gezonde financiële
huishouding. De inkomsten en uitgaven, maar ook
schulden worden allereerst geïnventariseerd.
Vervolgens wordt prioriteit gesteld aan het inkomen en
het betalen van vaste lasten en uiteraard uw leefgeld.
Er wordt per situatie bekeken hoe wij stabiliteit
kunnen creëren. Wij zorgen voor belastingaangiftes,
toeslagen, kwijtscheldingsaanvragen en andere
inkomensondersteunende maatregelen.
In het geval van schulden wordt gekeken welke weg het
beste is om te bewandelen. Regelen wij de schulden zelf
of dient gekozen te worden voor minnelijke of wettelijke
saneringsmaatregelen. Hoe dan ook, iedere financiële
situatie vraagt om een andere aanpak.

Waar staat Financieel beSchermer voor?
• Niet boven maar naast de cliënt staan.
• Goede bereikbaarheid.
• De mens achter het dossier. Mensen die ook een
leven hebben, een gezin en een huis.
• Tijd en aandacht voor u. Klaarstaan voor uw vragen.
• Stabiliteit en zekerheid in het budget.
• Vlotte werkwijze.
• Oplossingsgerichte aanpak.
• Duidelijke afspraken.
• Heldere communicatie.

Voor wie is Financieel beSchermer?
Financieel beschermer is er voor mensen
• Die niet meer in staat zijn om hun financiële
administratie te regelen.
• Die lichamelijke of geestelijke problemen hebben
waardoor zij niet meer goed voor uw eigen geldzaken
kunt zorgen.
• Die schulden hebben die zijn ontstaan in of na een
periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding.
• Die meer geld uitgeven dan binnen komt.
Kosten
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden deze worden
jaarlijks wettelijk vastgesteld door de minister van justitie
en veiligheid. Heb je een inkomen op bijstandsniveau,
dan worden deze kosten volledig vergoed vanuit de
bijzondere bijstand van de gemeente. Is jou inkomen
hoger dan de bijstandsnorm? Dan kan het zijn dat je een
deel van de kosten zelf moet betalen.

Financieel beschermer beheert al uw vermogen, post
en draagt zorg voor het openen van een (beheer)
rekening. Deze rekening beheren wij voor u. Met een
aparte leefgeldrekening, krijgt u uw leefgeld. Dit leefgeld
is vrij te besteden. Zowel de leefgeldrekening als de
beheerrekening zijn overigens dagelijks in te zien in ons
online portal (Onview), zodat u weet wat met uw geld
gebeurt. Heeft u geen internet ? Geen probleem, dan
krijgt u uw maandelijks de afschriften thuisgestuurd.

En dit vanuit
Vertrouwensrelatie en nauwe samenwerking met de cliënt
en het netwerk richting zelfredzaamheid.

financieelbeschermer.nl

