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Meer informatie? 
Neem dan contact op met:  
DeVries Bewindvoering  
Mevr. drs. Roelien de Vries 

T: 0297-769107 en 0637475869 
E: info@devriesbewindvoering.nl 
I: http://www.DeVriesBewindvoering.nl 

 

 

 

 

 

De aanleiding 
Het kan gebeuren dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent 

om uw inkomen en uw uitgaven goed te beheren. De 

oorzaak hiervan verschilt. Het kan komen door ziekte, 

handicap of andere omstandigheden, maar het kan ook zo 

zijn dat u zichzelf hierin niet meer vertrouwd. Velen in uw 

omgeving zijn dan wellicht welwillend om dit voor u te 

doen, maar als er niemand is die u kan bijstaan, dan kunt u 

de hulp inschakelen van DeVries Bewindvoering. Een 

onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in 

bewindvoering en uw financiële zaken kan gaan beheren. 

 

De eerste stappen 

Als er bewindvoering nodig is, dan moet dit bij de 

kantonrechter worden aangevraagd. U mag uw 

bewindvoerder zelf kiezen. Als professioneel 

bewindvoerderskantoor bespreken wij met u de 

mogelijkheden en dienen bij de kantonrechter een verzoek 

in om uw financiële zaken te mogen regelen. Zegt de 

kantonrechter het bewind formeel toe, dan draagt hij het 

beheer van al uw financiële zaken over aan DeVries 

Bewindvoering. De rechter zal ook controle houden over 

de wijze waarop wij uw zaken beheren. 

 

Het vervolg  

Nadat de kantonrechter het beheer van uw financiële en 

administratieve zaken aan ons heeft overgedragen, nemen 

wij deze volledig van u over. Wij volgen daarvoor de 

geldende procedures. Dit betekent dat wij uw vaste lasten 

betalen via een aparte bankrekening en dat u van ons elke 

week leefgeld ontvangt.  

Bij aanvang van het bewind gaan wij voor u na of het 

mogelijk is om uw inkomen met extra voorzieningen aan te 

vullen. Ook zullen wij onderzoeken of, indien van 

toepassing, voor u een schuldsaneringstraject haalbaar is 

en nemen hiervan de uitvoering op ons. 

Het contact met uitkeringsinstanties en/of gemeentelijke 

instanties, verzekeringsmaatschappijen, de Belastingdienst 

en bedrijven, nemen wij u eveneens uit handen en 

handelen die zaken af die voor u van belang zijn. Denk 

hierbij ook aan wat er geregeld en afgehandeld moet 

worden rond de PGB. 

Verder zal al uw post naar ons bureau worden gestuurd en 

door ons worden afgehandeld. 

 

Achtergrond 
Met onze academische achtergrond en jarenlange 

werkervaring in (juridisch) personeelswerk, coaching en 

(financieel-) administratieve functies leveren wij onze 

diensten op hoog niveau. Wij begrijpen uw situatie en 

weten hoe we samen met u het leven wat aangenamer  

en gemakkelijker kunnen maken. 

 

Kosten 

Wij hanteren de richtlijnen die zijn vastgesteld door  

het LOVCK (het landelijk overleg voorzitters civiele en 

kantonsectoren). Deze tarieven kunt u vinden op 

www.rechtspraak.nl en op onze eigen website. Als uw 

inkomen tot 110% van het bijstandsniveau bedraagt,  

dan vergoedt de gemeente mogelijk de kosten voor 

bewindvoering middels bijzondere bijstand.  DeVries 

Bewindvoering vraagt deze bijstand voor u aan. 

 

 

 

DeVries Bewindvoering staat garant voor een 

excellente financiële zorgverlening. Het kan 

gebeuren dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om 

zelf uw financiën en administratie te beheren. In dit 

geval kunt u terecht bij DeVries Bewindvoering.  

http://www.devriesbewindvoering.nl/
http://www.rechtspraak.nl/

