INKOMENSBEHEER

Moeite met uw rekeningen op tijd te betalen of
komt u (tijdelijk) moeilijk rond met uw
inkomen? Met inkomensbeheer zorgen wij
samen voor financiële rust!

Financiële problemen & zorgen kunnen voor heel wat slapeloze nachten zorgen. Dergelijke problemen kunnen
ook grote gevolgen hebben op bijvoorbeeld uw relatie, werk, gezin, gezondheid, prestaties en sociale contacten.
De afgelopen jaren zijn het aantal mensen met financiële problemen behoorlijk gestegen. Zo hebben 1 op de 5
huishoudens te maken met (problematische) schulden. Ook het aantal mensen dat onder beschermingsbewind
wordt gesteld is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Eind 2016 stonden er in Nederland 326.100 mensen
onder bewind.
Op het moment dat u uw eigen financiën niet (meer) zelf kunt regelen bijvoorbeeld door leeftijd, schulden of
door een psychische of lichamelijke beperking, is het van belang om zo snel mogelijk hulp in te roepen om te
voorkomen dat schulden en financiële problemen alleen maar groter worden.

Wat is inkomensbeheer?
Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer
genoemd) betekent dat wij uw inkomen en
uitgaven beheren. Wij controleren of u uw
inkomen ontvangt en betalen uw vaste lasten op
tijd. U ontvangt wekelijks of maandelijks leefgeld
om boodschappen te doen.

Pakketten
Voor inkomensbeheer hebben wij 2 pakketten
ontwikkeld: Basis – en Extra pakket. U betaalt
maandelijks een vast bedrag. Sommige
gemeentes vergoeden deze maandelijkse kosten.
045 Bewind & Beheer bekijkt uiteraard of u
hiervoor in aanmerking komt.

Voor wie?
Inkomensbeheer biedt uitkomst bij onder andere:
• Betalingsachterstanden
• Moeite om rekeningen op tijd te betalen
• Geen controle over uitgaven, rekeningen enz.
• (tijdelijke) problemen, zoals echtscheiding,
werkeloosheid of ziekte
• Financiële en administratieve chaos
• Onbalans tussen inkomen & uitgaven

Aanmelding
De eerste stap is het
kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek wordt niet alleen uitleg
gegeven wat inkomensbeheer inhoud
maar ook worden de kosten besproken,
uw financiële situatie enz. Uiteraard is
Onze afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst.

Basis
Intakegesprek
Inventarisatie inkomsten &
uitgaven
Opstellen budgetplan & plan
van aanpak
Openen beheer –
leefgeldrekening ING
Betalen van vaste lasten
24/7 inzage financiële
gegevens
Wijzigen betaal – en
correspondentieadres
Betalingsregelingen treffen
schuldeisers
Inventarisatie schulden
Aanvragen kwijtscheldingen
Aanvragen bijzondere
bijstand
Aanvragen heffingskortingen
Aanvragen andere
inkomensverruimende
maatregelen
Declareren zorgkosten
Betalen overige rekeningen
Sparen
Besparingsadvies
Reserveren onvoorziene
uitgaven

Extra

Vragen/ aanmelden?
Neem contact met ons
op:
045 Bewind & Beheer
T: 06 28608089
E: info@045bewind.nl
W: www.045bewind.nl

Aanmelden?
Hebt u behoefte aan inkomensbeheer, of
wilt u weten of inkomensbeheer bij uw
situatie past? Neem dan contact op of meld
u aan.
U kunt zich telefonisch, per e-mail of via het
aanmeldformulier op onze website
aanmelden. Vervolgens nemen wij binnen 2
werkdagen contact met u op voor het
maken van een afspraak voor een
intakegesprek, bij u thuis.
Het intakegesprek is uiteraard vrijblijvend &
gratis.

Over 045 Bewind & Beheer
045 Bewind & Beheer is een jonge & professionele
organisatie, gevestigd in Heerlen (Zuid-Limburg).
Onze diensten zijn gericht op het behartigen van de financiële
belangen en het creëren van rust in de financiële huishouding
voor mensen die dat vanwege leeftijd, sociale, medische en/of
psychische omstandigheden of door schulden niet (meer)
kunnen of willen.
Het is voor u een hele stap om het beheer van uw financiën
over te laten aan een ander. Daarom vinden wij het heel
belangrijk dat er met al onze cliënten een vertrouwensband
ontstaat. Dit doen we door op een respectvolle, open en
eerlijke manier te communiceren en door transparant,
betrokken en toegankelijk te zijn.

Waarom 045 Bewind & Beheer?
• Wij hebben regelmatig contact met onze cliënten;
• Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen;
• Wij zijn eerlijk & duidelijk tegen onze cliënten;
• Wij communiceren met onze cliënten;
• Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de
kantonrechter;
• Wij zijn goed bereikbaar voor onze cliënten;
• Wij behartigen uw financiële belangen alsof het onze
eigen financiële belangen zijn;
• Wij hebben een juridische achtergrond.

