OVERZICHT KWIJT?
HEEFT U HULP NODIG BIJ UW
FINANCIËN EN WILT U ORDE
OP ZAKEN STELLEN?

BewindPlus Friesland
wil u hierbij helpen!

Inleiding:
Mensen kunnen door allerlei oorzaken het overzicht over financiën
kwijtraken. Het is soms lastig om zelfstandig weer orde op zaken te
stellen.

Beschermingsbewind
Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren, kan
BewindPlus Friesland dat voor u doen. Op verzoek van u, uw familie
of uw begeleiding kan het kantongerecht BewindPlus Friesland tot
uw bewindvoerder benoemen. Wij verzorgen de aanvraag voor u.
De kantonrechter bepaalt vervolgens op uw verzoek wat er onder
bewind wordt gesteld. Een bewindvoerder beheert de inkomsten
en uitgaven en regelt alle financiële zaken. U krijgt zelf geen post
meer thuis. Jaarlijks wordt aan u en aan de kantonrechter daarover
verantwoording afgelegd.
Budgetbeheer
Soms zijn mensen niet meer in staat hun eigen financiën te regelen,
bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen, verslaving of
wanneer de schulden niet meer beheersbaar zijn. Dit kan tot gevolg
hebben dat het beter is om hulp in te roepen om de financiële zaken
te regelen. Naast uw inkomen worden ook alle overige opbrengsten
gestort op de beheerrekening, zoals toeslagen, belasting teruggave
enz. en worden alle lasten betaald via een beheerrekening. Op een
leefgeldrekening wordt periodiek een bedrag gestort, waarvan
boodschappen kunnen worden aangeschaft.

Werkwijze:
Wanneer u kiest voor BewindPlus Friesland,
zullen wij in overleg met u een inventarisatie
maken welke vorm op uw situatie het beste
van toepassing is.
Tegemoetkoming in de kosten
Wanneer u een laag inkomen en/of weinig vermogen heeft, kunt u
in veel gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding van uw
gemeente voor de kosten, die u moet maken voor beschermingsbewind.
Schulden
Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te
saneren. Indien u te maken heeft met kleine schulden kan de
bewindvoerder proberen om een betalingsregeling te treffen met
de schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden.
Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldsanering echter uit
handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden bij de schuldhulpverlenende instantie.
In de tussentijd is het nog steeds mogelijk, dat schuldeisers uw
schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen.
Denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.
Wij zorgen voor aanmelding, voorbereiding en afhandeling van een
schuldregeling of schuldsanering.
Tarievenlijst beschermingsbewind
De tarieven worden bepaald door de minister van Justitie in overleg
met het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren
(LOVCK) en gelden voor professionele bewindvoerders. Jaarlijks
worden de tarieven geïndexeerd.
Kijk voor de actuele tarieven op onze website.
Waarom BewindPlus Friesland?
Wat ons onderscheidt, is dat wij uw zaken regelen in nauw overleg
met u. Wij bezoeken u aan huis of zoeken contact met uw begeleider.
Wij luisteren naar wat u wilt en waar u behoefte aan heeft.

Contactgegevens:
We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 10:00 - 12:00 uur. U kunt natuurlijk ook bij ons langskomen voor
een gesprek als deze afspraak van tevoren is vastgelegd. Indien
gewenst, kunnen we ook bij u thuis langs komen.
Telefoon: 058-216 95 95
Buiten onze telefonische openingstijden om kunt u een e-mail
sturen rechtstreeks aan uw contactpersoon bij BewindPlus Friesland
of u stuurt een mail naar:
info@bewindplusfriesland.nl
Aanmelden kan ook via onze website www.bewindplusfriesland.nl
Bezoek uitsluitend op afspraak!!
Postadres:
Postbus 1865
8901 CD Leeuwarden
BewindPlus Friesland is een VOF
Kvk nummer: 01157146
Wij zijn aangesloten bij branchevereniging PBI en Stichting Financieel
Toezicht Inkomensbeheer.
BewindPlus Friesland voldoet aan de wet op het financieel toezicht
(Wft)
Algemene voorwaarden en het Klachtenreglement vindt u op onze website.

