Finport Bewindvoering
Beschermingsbewind en Inkomensbeheer
Postbus 71
2260 AB LEIDSCHENDAM
tel: 015.737.0333
info@finportbewindvoering.nl
www.finportbewindvoering.nl

Afsprakenformulier
Bereikbaarheid
Finport Bewindvoering is bereikbaar:
-

Per telefoon op werkdagen via 015-73703999.

-

Per e-mail aan info@finportbewindvoering.nl. U krijgt binnen een werkdag een reactie.

-

Post kan gestuurd worden naar: Postbus 71, 2260 AB Leidschendam

Wat doet Finport Bewindvoering voor u:
-

Instanties aanschrijven met het verzoek alle correspondentie naar ons te sturen.

-

Vaststellen of u het inkomen en de toeslagen krijgt waar u recht op hebt.

-

Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind

-

Aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen.

-

Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen.

-

Het beschermingsbewind inschrijven in de daarvoor bestemde registers.

-

Betalen van het met u afgesproken leefgeld voor zover het saldo toereikend is.

-

Betalen van uw vaste lasten voor zover het saldo toereikend is.

-

Extra uitgaven en het aflossen van schulden indien en voor zover er ruimte is in het budget.

-

Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

-

Periodieke evaluatie aan de rechtbank.

-

Maandelijks een financieel overzicht voor u.

-

Jaarlijkse rekening & verantwoording.

-

Minimaal eenmaal per maand overleg met u.

-

Inventariseren van alle schulden.

En bij schulden:
-

Corresponderen met schuldeisers over betalingsvoorstellen, bij niet-problematische schulden.

-

Doorverwijzen naar de schuldhulpverlening, in geval van problematische schulden.

-

Ondersteunen en bewaken van de voortgang van de schuldhulpverlening.

-

Meewerken aan het tot stand komen van een aanvraag WSNP, indien geen minnelijke regeling
voor de schulden kan worden getroffen.

-

Ondersteunen van de cliënt in de bewaking en voortgang van de WSNP-regeling.

Wat moet u doen:
-

Geen nieuwe schulden maken of financiële verplichtingen aangaan.

-

Financiële post die op u huisadres komt, naar Finport Bewindvoering sturen.

-

Volledige openheid van zaken geven over uw financiële situatie.

-

Wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie direct doorgeven.
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Ook belangrijk om te weten …
-

Finport Bewindvoering neemt alleen eenvoudige financiële beslissingen. Bij belangrijke
beslissingen wordt met u of de kantonrechter overlegd.

-

Als u het niet eens bent met een beslissing, dan beslist de kantonrechter.

-

De kantonrechter controleert Finport Bewindvoering.

-

Ook al bent u onder bewind, u blijft verantwoordelijk en aansprakelijk.

-

Beschermingsbewind is geen schuldsanering.

-

Stabilisatie van de schulden heeft de eerste prioriteit.

-

Schulden kunnen nog oplopen door rente en kosten.

-

Gerechtsdeurwaarders kunnen nog steeds beslag leggen en aan de deur komen.

-

Nadat uw situatie stabiel is, kan gezocht worden naar een oplossing voor uw schulden.

-

Kinderbijslag is bestemd voor alle kosten die kinderen hebben. Het kan voorkomen dat er een
dreigende situatie is waarbij het noodzakelijk is (een gedeelte van) de kinderbijslag te gebruiken
voor aflossing van schulden.

Klachten?
Finport Bewindvoering heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op
www.finportbewindvoering.nl.
Ondertekening
Ik verklaar dat bovenstaande punten mij duidelijk en voldoende zijn uitgelegd tijdens het
intakegesprek.
Naam

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:
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