Moors Bewind is een gecertificeerd
bewindvoerders kantoor met ruime
ervaring op het gebied van financieel
beheer.
Op
professionele
en
transparante wijze beheren wij uw
financiën.
Moors Bewind is bereikbaar op:
Ma-di-do van 09.00 tot 17.00 uur
Woe-vrij van 09.00tot 12.00 uur

Moors Bewind is aangesloten bij de
branchevereniging NBPB:
(Nederlandse
Beroepsvereniging
professionele bewindvoerders).

Onderstaande uitgangspunten zijn
de kenmerken van ons bedrijf.
Integer handelen
De privacy van cliënten
Duidelijkheid naar cliënten
Respect voor cliënten
Het bieden van structuur

Bewindvoering
Voor informatie,

&

Moors Bewind

Budgetbeheer

Ine Moors
Postbus 58
5710 AB Someren
Telefoon: (0493) 84 52 86
Mobiel: 06-57714111
Email: info@moorsbewind.nl
Web: www.moorsbewind.nl

WAT IS BEWINDVOERING?
Bewindvoering, heeft betrekking op het
vermogen van een persoon. Het is een
wettelijke maatregel ter bescherming van het
vermogen van personen die om wat voor
reden dan ook niet in staat zijn hun eigen
financiën te regelen. De rechter stelt de
bewindvoerder aan en controleert daarna de
verrichte werkzaamheden.
Het beheer wordt tijdelijk of soms voor altijd uit
handen genomen. Het doel is een stabiele
overzichtelijke financiële situatie te krijgen.
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WAT IS BUDGETBEHEER?

/

problematische

schulden wordt verstaan dat de schulden
binnen 36 maanden 100% kunnen worden
afgelost.
Bij problematische schulden benaderen wij
namens u de bevoegde schuldhulpverlenings-

Vraagt u budgetbeheer aan, dan bepaalt u
zelf hoelang dat gaat duren. Als de
schuldhulp
verlenende
organisatie
budgetbeheer eist, als hulp bij het oplossen
van uw schulden, dan duurt budgetbeheer
meestal
even
lang
als
het
schuldhulpverleningstraject. Verlengen is
mogelijk.

Zodra de beschikking van de kantonrechter in
het bezit is van de bewindvoerder, start de
bewindvoerder zijn werkzaamheden.

instantie (veelal gemeente of

1.

De bewindvoerder wijzigt het postadres
van alle financiële post in het postadres
van Moors Bewind.

gemeente of GKB.

De
bewindvoerder
maakt
een
budgetoverzicht, budgetplan en plan van
aanpak.

mogelijkheid hebben om in te loggen in

Nadat de overeenkomst voor budgetbeheer
getekend is, start Moors Bewind met o.a.

zijn/haar eigen digitale dossier, zodat de
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De bewindvoerder moet zicht regelmatig
verantwoorden bij de kantonrechter.

zijn/haar financieel beheer.

Het wijzigen van het postadres van alle
financiële post in het postadres van
Moors Bewind. (Dit is niet verplicht)

2.

4.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle
inkomsten van degene die onder bewind
staat door middel van een beheerrekening
beheerd worden en de vaste lasten (o.a.
woonlasten/energie/ zorgpremie) worden
betaald.

De tarieven voor bewindvoering worden
jaarlijks vastgesteld door het LOVK (Landelijk
Overleg Van Kantonrechters), deze zijn te
raadplegen via de “tarievenlijst Moors Bewind”
op www.moorsbewind.nl

Het opmaken van een budgetoverzicht,
budgetplan en plan van aanpak.

3.

Het beheren van de inkomsten door
middel van een beheerrekening en het
betalen van de vaste lasten (o.a. de
woonlasten/energie/ zorgpremie).

4.

Tevens zorgt Moors Bewind dat op een
aparte leefgeldrekening wekelijks het
huishoudgeld voor de (dagelijkse)
boodschappen gestort wordt.

2.

5.

Tevens zorgt de bewindvoerder dat op
een aparte leefgeldrekening wekelijks het
huishoudgeld voor de boodschappen word
gestort.

6.

De bewindvoerder verzorgt ook de
aanvragen voor bijzondere bijstand, huuren zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Gemeentelijke

Met budgetbeheer komt er rust in uw
financiële situatie en worden nieuwe
schulden (voor de vaste lasten) voorkomen.
Daardoor
worden
problemen
als
huisuitzetting, afsluiting van het gas, water,
licht en het ontstaan van achterstanden in
betalingen die extra kosten veroorzaken
voorkomen. Budgetbeheer moet een klant
zelf vrijwillig aanvragen.

Krediet Bank), met als doel het opstarten van
een

schuldhulpverleningstraject
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Moors Bewind zorgt dat haar cliënten de

cliënt direct ziet wat de actuele status is van

Moors Bewind kan U eventueel helpen bij het
aanvragen van o.a. bijzondere bijstand, huuren zorg toeslag.

