Aanmelden
Aanmelden kan op de volgende manier:

1. Telefonisch: 020 2236 760
Telefonisch spreekuur is op maandag t/m
van donderdag van 10:00 - 12:00 uur.
Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden,
neem dan telefonisch contact met ons op.
Aan de hand van uw verhaal kunnen wij
vaststellen of u aan het juiste adres bent.
Als dit niet het geval is, kunnen wij u
misschien doorverwijzen naar een andere
instantie.

2. Via e-mail: info@dbsbewindvoering.nl
Stuur de onderstaande gegevens naar
ons per e-mail:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail

bewindvoering

DBS bewindvoering
Postbus 92075
1090 AB AMSTERDAM
Telefoon: 020 2236 760
info@dbsbewindvoering.nl
www.dbsbewindvoering.nl
KvK nummer: 54966760

bewindvoering

Voor wie de
ﬁnanciën niet
meer overziet.

bewindvoering
Wij begeleiden mensen die de ﬁnanciën zelf niet meer kunnen
overzien en willen hen op weg helpen naar zelfredzaamheid.
Dit doen wij door een aantal diensten aan te bieden waarin wij
gespecialiseerd zijn. DBS bewindvoering onderscheidt zich in
de persoonlijke aandacht die we kunnen bieden aan onze klanten.
Ons specialisme is onze kracht en komt voort uit vele jaren
werkervaring in combinatie met maatschappelijke betrokkenheid
en integriteit.

maatwerk,
overtuiging
betrokkenheid
en motivatie.
Wie zijn wij

Telefoon: 020 2236 760

Telefonisch spreekuur is op
maandag t/m donderdag van
10:00 - 12:00 uur
info@dbsbewindvoering.nl
www.dbsbewindvoering.nl

DBS bewindvoering is in 2012
opgericht met als doel mensen
begeleiden die de ﬁnanciën tijdelijk of
lange tijd zelf niet meer kunnen overzien. Wij willen hen op weg helpen naar
zelfredzaamheid. Door de ﬁnanciën van
onze klanten over te nemen is er meer
ruimte en minder stress in het hoofd
zodat er beter geparticipeerd kan
worden in de maatschappij. Wij zijn
ervaren bewindvoerders en budgetcoaches en werken samen met onder
andere: gemeenten, kredietbanken.

Beschermingsbewind

Budgetbeheer
Wij voeren budgetbeheer voor mensen
die hun ﬁnanciën tijdelijk of voor langere
periode niet meer zelf kunnen overzien.
Tijdens het intakegesprek zullen we
afhankelijk van de wensen en behoeften
van onze klanten een budgetplan op
maat maken. We laten het inkomen op
een op naam geopende budgetbeheerrekening binnenkomen. Wij brengen het
inkomen op orde en vragen indien nodig
de voorliggende voorzieningen aan zoals
toeslagen en of heﬃngskortingen.
Het inkomen en de uitgaven worden op
elkaar afgepast en eventuele betaalafspraken met schuldeisers kunnen
worden opgenomen in het budgetplan.

Betalen van de vaste lasten
De vaste lasten worden op een vaste
dag in de maand betaald en we zullen
reserveren voor onvoorziene uitgaven
zodat er geen nieuwe achterstanden
en of schulden zullen ontstaan.
Wij adviseren en begeleiden de klanten
naar rust en stabiliteit zowel mentaal
als binnen het budget. De persoonlijke
aandacht geven wij door regelmatig een
contactmoment in te plannen waarin we
de klant thuis of op locatie ontmoeten.

Beschermingsbewind is bedoeld
voor meerderjarigen die vanwege een
lichamelijke of geestelijke toestand,
tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn
hun eigen ﬁnanciën te beheren.
Tevens kan er ook beschermingsbewind
worden aangevraagd als er sprake is
van problematische schulden. Beschermingsbewind kan worden aangevraagd
bij de kantonrechter via een verzoekschrift. Als men dit niet zelf kan, doet
de familie of een hulpinstantie dit.
DBS bewindvoering kan betrokkene(n)
hierin de nodige begeleiding bieden.
De onder bewind gestelde kan niet
meer zelfstandig beslissen over zijn
ﬁnanciële zaken. Dit wordt gedaan
samen met de bewindvoerder die
benoemd is door de kantonrechter.
De kantonrechter bepaalt ook welke
goederen (bijvoorbeeld spaargeld,
inkomen, woning) onder bewind komen
te staan. De bewindvoerder is vanaf
dat moment verantwoordelijk voor het
beheren en beschermen van het vermogen van de onder bewind gestelde(n).
Verder dient de bewindvoerder jaarlijks
rekening en verantwoording af te leggen
aan de onder bewind gestelde, rechtbank en een accountant. De bewindvoerder en de kantonrechter dragen er
uiteindelijk gezamenlijk zorg voor dat de
ﬁnanciën van de cliënt op verantwoorde
wijze worden beheerd.

