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Wilt u ook financiële rust? Wij bieden u een helpende hand!
Waarom 072 Bewind en Inkomensbeheer?
Kunt u de eigen administratie niet meer overzien? Dreigt u in de problemen te
komen? Heeft u schulden? Dit alles kan meerdere oorzaken hebben. De samenleving
is soms erg ingewikkeld. U kunt snel het overzicht verliezen. Misschien bent u wel
mantelzorger voor iemand en wilt u de financiële rompslomp graag uit handen
geven? Dan kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Een bewindvoerder neemt
tijdelijk of blijvend de last van de administratie over.

Wat doen wij?
Wij helpen u met al uw geldzaken omtrent:

Wij stellen samen met u een budgetplan op en schrijven instanties aan om ervoor te
zorgen dat post voortaan bij ons binnenkomt. Ook wordt er een bankrekening op uw
naam geopend waarop uw inkomen ontvangen zal worden. Hiervan worden de
rekeningen betaald. Uw leefgeld ontvangt u wekelijks of maandelijks op een aparte
rekening. Afhankelijk van uw financiële ruimte bepalen wij samen de hoogte van uw
leefgeld. Wij vragen - indien nodig - toeslagen, kwijtschelding en bijzondere bijstand
aan. Bij schulden gaan wij in gesprek met de schuldeiser. Deurwaarders kloppen dus
niet meer bij u aan, maar bij ons. Als een schuldregeling mogelijk is, helpen wij u bij
de aanvraag hiervan. Ook verzorgen wij jaarlijks uw belastingaangifte voor box 1.
Wanneer wij zien dat u weer zelf in staat bent uw financiën te beheren, maken wij
een plan naar financiële zelfredzaamheid. Als het traject helemaal is doorlopen, dan
is het mogelijk een verzoek in te dienen bij de rechtbank om de onderbewindstelling
op te heffen.

Persoonlijkheid en transparantie staan voorop
Wij starten met een persoonlijke intake. Samen bespreken wij uw situatie en
stellen een plan van aanpak op. De bewindvoerder streeft ernaar één keer per jaar
met u de gang van zaken in een persoonlijk gesprek door te nemen. Daarnaast
heeft u 24/7 online inzage in uw financiën. Heeft u tussentijds vragen over uw
financiën of over de dienstverlening? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw
bewindvoerder. Van maandag t/m donderdag is het kantoor telefonisch
bereikbaar van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Kunnen wij u helpen?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met 072 Bewind en Inkomensbeheer.

Adresgegevens:
072 Bewind en Inkomensbeheer
Postbus 70
1850 AB Heiloo

Contactgegevens:
06-13604926 | 06-53560935
info@072bewind.nl
www.072bewind.nl
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