Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor:
Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft,
dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw vragen. Het succes van bewindvoering wordt
bepaald door een goede samenwerking, duidelijke afspraken en heldere communicatie. Er kan alleen dan
tot een goed resultaat toegewerkt worden als daarover over en weer vertrouwen bestaat. Onze werkwijze is
vlot, open en kent een prima bereikbaarheid. Wij zijn:

“Open tranparant, eerlijk maar vooral ook menselijk”
Wij vinden het prettig werken als wij goed en regelmatig contact hebben met u als klant en dat u op de
hoogte gehouden wordt van de actuele stand van zaken. Duidelijkheid is belangrijk en als dat er niet is, zal
die er moeten komen. Daarbij hebben wij u nodig!
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Voor wie is Vitae Bewindvoeringen?
Vitae Bewindvoeringen is er voor mensen;
•

die hun post niet meer openen, de berg ongeopende post alleen maar groter zien worden en het
overzicht (dreigen te) verliezen.

•

waarbij de administratie niet meer lukt of gedaan kan worden, omdat het veel te ingewikkeld is
geworden.

•

die de boekhouding voor een familielid of bekende doen en waarbij dat niet meer gaat.

•

die door (tijdelijke) lichamelijke - of psychische omstandigheden het overzicht of grip op de
financiële situatie niet meer hebben, waardoor de druk alleen maar toeneemt.

•

die meer geld uitgeven dan binnenkomt.

Wat doet Vitae Bewindvoeringen?
Bewindvoering is een financiële (beschermings)maatregel. Dit houdt in dat de professsionele bewindvoerder
uw financiële belangen beschermt. Doorgaans noemt men bewindvoering ook wel beschermingsbewind of
onderbewindstelling. De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank en dient over de gevoerde
bewinden jaarlijks verantwoording af te leggen.

Wat houdt bewindvoering in?
Als u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Hieronder vallen alle
inkomsten, uitgaven, schulden, maar ook waardevolle goederen, zoals een auto of woning. Alle poststukken
gaan naar de bewindvoerder en hij gaat bekijken wat de beste manier is om de zaken op te pakken.
Doordat de post naar de bewindvoerder gaat, zal de bewindvoerder de contacten met de diverse instanties
gaan onderhouden. Dit geldt ook voor alle post van deurwaarders en incassobureau’s. Wanneer u onder
bewind staat, kunt u niet zonder meer over uw geld en goederen beschikken. Het is belangrijk, dat u samen
met ons overlegt, voordat u iets met uw geld of waardevolle goederen wilt gaan doen. Als u onder bewind
staat krijgt u een bankrekening op uw naam, waarvandaan door ons uw vaste lasten (en eventuele schulden)
worden voldaan. Daarnaast krijgt u nog een bankrekening op uw naam, waarop wekelijks of maandelijks
leefgeld wordt gestort. Van deze tweede bankrekening krijgt u een bankpas, waardoor u het leefgeld naar
eigen inzicht kunt gebruiken.
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Wat doet een bewindvoerder?
Het kunnen betalen van de maandelijkse vaste lasten is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde
financiële huishouding. De inkomsten en uitgaven, maar ook schulden worden allereerst geïnventariseerd.
Vervolgens wordt prioriteit gesteld aan het inkomen en het betalen van vaste lasten en uiteraard uw
leefgeld. Er wordt per situatie bekeken hoe wij stabilieit kunnen creëren. Wij zorgen voor belastingaangiftes,
toeslagen, kwijtscheldingsaanvragen en andere inkomensondersteunende maatregelen. In het geval van
schulden wordt gekeken welke weg het beste te bewandelen valt. Regelen wij de schulden zelf of dient
gekozen te worden voor minnelijke of wettelijke saneringsmaatregelen. Hoe dan ook, iedere financiele
situatie vraagt om een andere aanpak.
Vitae Bewindvoeringen beheert al uw relevante – financiële – post en draagt zorg voor het openen van een
(beheer)rekening. Deze rekening beheren wij voor u. Met een aparte leefgeldrekening, krijgt u uw leefgeld.
Dit leefgeld is vrij te besteden. Zowel de leefgeldrekening als de beheerrekening zijn overigens dagelijks in te
zien in ons online portal, zodat u weet wat met uw geld gebeurd. Heeft u geen internet, - geen probleemdan krijgt u uw maandelijks de afschriften thuisgestuurd.

Hoe wordt u onder bewind gesteld?
Na het gratis intakegesprek met de bewindvoerder, zal de bewindvoerder de benodigde stukken indienen
bij de rechtbank. De rechtbank zal uitspraak doen over de onderbewindstelling en dit vastleggen in een
beschikking. De beschikking is een brief waarin staat dat u officieel onder bewind staat. Zodra de
beschikking ontvangen wordt, start het bewind.

Wat kost bewindvoering?
Aan het bewind zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. De kosten zijn voor iedere professionele bewindvoerder hetzelfde. Tijdens het intakegesprek wordt u
hierover door de bewindvoerder geïnformeerd. Als u een uitkering of inkomen heeft tot 120% van de
bijstandsnorm, worden de kosten doorgaans volledig vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal in
dat geval bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent.
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Betrouwbaarheid en kwaliteitswaarborging
Vitae Bewindvoeringen hecht veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen waarborgen wij aan
onze zijde door zorgvuldig met uw geld en goederen om te gaan. Vitae Bewindvoeringen is aangesloten bij
de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer, kortweg het NBBI. Over onze
dienstverlening leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en uiteraard ook aan u.

Bereikbaarheid Vitae Bewindvoeringen
Vitae Bewindvoeringen is van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 12:30 – 16:00 uur
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 077-3333066. Verder zijn wij 24 uur per dag te bereiken via
email: info@vitaebewindvoeringen en op onze website: www.vitaebewindvoeringen.nl

budgetbeheer en bewindvoering

Tarieven 2019
Deze tarieven zijn gebaseerd op de geldende tarieven voor alle professionele bewindvoerders conform de
regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (bron Staatscourant).
Wie betaalt deze kosten?
Woont u in de gemeente Venlo, dan worden de kosten voor bewindvoering en budgetbeheer door de
gemeente doorgaans betaald. Woont u in een andere gemeente? Dan gelden er andere regels. Bij een
inkomen op bijstandsniveau, kan voor de kosten van bewindvoering een beroep worden gedaan op de
Gemeentelijke Sociale Dienst van uw gemeente. Dit geldt ook voor de eenmalige kosten voor de intake en
griffiekosten. Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering en/of budgetbeheer wel in
rekening gebracht. Dit geldt niet alleen voor ons, maar voor iedere professionele bewindvoerder. Wilt u
meer weten? Bel 077-3333066 en vraag naar de voorwaarden.

Tarieven Bewindvoering 1 persoons (incl Btw);
Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden)

€ 114,14

Maandelijkse Kosten bewindvoering (met schulden)

€ 147,62

Eenmalige kosten bewindvoering intake

€ 644,93

Kosten bewindvoering bijkomende werkzaamheden

€ 80,47

Eenmalige kosten Eindrekening en verantwoording

€ 242,00

Eenmalige vergoeding regelen ontruiming en verhuizing

€ 402,93

Tarieven Bewindvoering 2 persoons huishouden (incl Btw);
Maandelijkse Kosten bewindvoering (twee persoons zonder schulden)

€ 136,94

Maandelijkse Kosten bewindvoering ( 2 personen, 1 met schulden)

€ 157,09

Maandelijkse Kosten bewindvoering (2 personen, beiden met schulden)

€ 177,17

Eenmalige kosten bewindvoering intake

€ 773,19

Kosten bewindvoering bijkomende werkzaamheden

€ 80,47

Eenmalige kosten eindrekening en verantwoording:

€ 290,40

Eenmalige vergoeding regelen verhuizing / verkoop / ontruiming woning

€ 402,93

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

budgetbeheer en bewindvoering

Eenpersoonsbudgetbeheer (incl Btw);
Budgetbeheer alleenstaande (per maand)

€ 80,83

Eenmalig: intakekosten budgetbeheer

€ 450,00

Uurtarief voor extra werkzaamheden

€ 80,47

Eenmalig beëindigingskosten

€ 250,00

Twee persoons budgetbeheer (incl Btw);
Budgetbeheer echtpaar / partners (per maand)

€ 94,90

Eenmalig: Kosten intake

€ 495,00

Uurtarief voor extra werkzaamheden

€ 80,47

Eenmalig beëindigingskosten

€ 295,00

Heeft u een uitkering of minimumloon? In veel gevallen komt u in aanmerking voor vergoeding van uw
bewindvoeringskosten. Vitae Bewindvoering zal hiervoor een aanvraag voor vergoeding doen bij uw
gemeente. Ook voor budgetbeheer kunnen specifieke vergoedingen bestaan. De gemeente waarin u
woonachtig bent beoordeelt hierin uw specifieke situatie.

Contact
Vitae Bewindvoeringen is van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:00 – 12:30 – 16:00 uur
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 077-3333066. Verder zijn wij 24 uur per dag te bereiken via
email:

info@vitaebewindvoeringen en op onze website: www.vitaebewindvoeringen.nl
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