Beschermingsbewind door DKV Bewindvoering
Hoe werkt dat?
Het liefst regel je al je geldzaken zelf. Maar er zijn situaties waarin je dat
niet meer goed kunt.
Beschermingsbewind kan een oplossing bieden.
De rechtbank wijst dan een onafhankelijke persoon aan om je geld en
je bezittingen te beheren. We noemen dat een bewindvoerder. De
rechtbank controleert elk jaar of de bewindvoerder zijn werk goed doet.
DKV is een betrouwbare bewindvoerder. Omdat wij ook deurwaarders
zijn, weten we alles van schulden en schuldeisers, en kennen we je
rechten. Zo kunnen we jouw belangen goed behartigen.
Wij helpen je je geldzaken op orde te brengen en te houden. Dat geeft
lucht: geen angst voor hoge boetes of huisuitzetting.
Onze aanpak is persoonlijk en open. Je kunt ons altijd bellen of een
afspraak maken.

Meer info: www.dkvbewindvoering.nl - direct contact bel: 030 600 62 99

We hebben binnen een week een gesprek met je.
Bij jou thuis, bij ons op kantoor of ergens anders.
We bespreken:
- Wat je van ons kunt verwachten
- Hoeveel het kost en of je dat vergoed kunt krijgen
- Of beschermingsbewind geschikt is in jouw situatie
Is de nood hoog?
- Dan helpen we je alvast. Zodat je bijvoorbeeld niet op
straat komt te staan omdat je je huur niet hebt betaald.
We sturen de aanvraag op.
De rechtbank vraagt ons
naar een zitting te komen
om vragen te beantwoorden.

Je kunt je geldzaken
(nu even) niet goed
zelf regelen.

Contact
met DKV

Kennismaken
en beslissen

Aanvragen
bij de
rechtbank

Bel DKV in Nieuwegein:
030 600 62 99.

DKV
wordt je
bewindvoerder
We hebben nu zicht op
je inkomsten, uitgaven
en schulden. Tijd
voor een plan om je
financiële situatie
gezond te krijgen.
Daarin staat bij
wie je schuld
hebt en wie
we eerst
afbetalen
en hoeveel.

Inkomsten en
uitgaven
naar/van de
nieuwe rekening

Budgetplan

Wij vragen iedereen van wie
jij inkomen ontvangt, om dit
inkomen voortaan naar de
nieuwe beheerrekening over
te maken. We gaan ook de
betalingen vanaf die
rekening doen.

Als de rechtbank
akkoord gaat
met het verzoek,
kunnen wij echt
voor je aan de
slag.

Bankrekeningen
openen
We openen nieuwe bankrekeningen vanwaaruit we al je zaken gaan
regelen. Zo beginnen we met een schone lei en houden we overzicht.
Er komt een beheerrekening voor alle ontvangsten en uitgaven. En
een rekening voor je leefgeld, het geld dat je zelf vrij kunt besteden.

Boedelbeschrijving
naar rechtbank

Alles loopt
Binnen 4 maanden stellen we een
boedelbeschrijving op. Dit is een
overzicht van wat je bezit en welke
schulden je hebt. Dit bespreken we
eerst met jou en sturen we daarna
naar de rechtbank.

Wij regelen al je geldzaken. We betalen rekeningen,
werken schulden weg, doen je administratie,
vragen bijstand, toeslagen e.d. aan, behandelen
post, doen aangiftes…
Je kunt ons altijd bereiken voor vragen en overleg.
Elke week hebben we wel even contact.

Einde
beschermingsbewind
Kan je het zelf weer aan? Dan kan de
bewindvoering worden beëindigd.

Minimaal één keer per jaar drinken we samen een
kopje koffie of thee en praten wij over hoe het gaat
en of je speciale wensen hebt. Dan bespreken we
ook het verslag met je dat we naar de rechtbank
moeten sturen.

Meer info: www.dkvbewindvoering.nl - direct contact bel: 030 600 62 99

