Wat doen wij voor u
Als bewindvoerder behartigen wij al uw
vermogensrechtelijke belangen, waarbij de volgende
zaken onder andere geregeld worden:
* Aanschrijven alle betrokken instanties (inkomsten / vaste
lasten / schuldeisers) zodat alle correspondentie via
CKN Bewindvoering gaat verlopen en afgehandeld kan
worden;
* Opstellen budgetplan;
* De betalingen van de vaste lasten volgens budgetplan;
* Onderhouden van contact met betrokken instanties;
* Advies bij aanvraag uitkering(en);
* Toeslagen aanvragen/wijzigen;
* Aanvragen Bijzondere Bijstand voor de kosten van de
bewindvoering;
* Belastingaangifte (Box 1);
* Kwijtscheldingen lokale belastingen;
* Verzekeringen afsluiten;
* Jaarlijks Rekening en Verantwoording aan de rechtbank
en u.
Als er schulden zijn:
Bij voldoende financiële ruimte proberen wij
betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. Dit zal
niet altijd mogelijk zijn met alle schuldeisers. Zolang het
schuldhulpverleningstraject nog niet van start is kunnen
schuldeisers stappen ondernemen en beslagen kunnen
niet altijd voorkomen worden.
Mocht er beslag worden gelegd op uw inkomen, dan
houden wij voor u in de gaten of de beslagvrije voet correct
wordt gehanteerd. Indien deze niet correct wordt toegepast
dienen wij een verzoek in tot herberekening van de
beslagvrije voet.
Na stabilisatie van de financiën, bij schuldenbewind, wordt
samen met u bekeken wat de beste oplossing is en indien
van toepassing zullen wij uw dossier voorbereiden om u
aan te melden voor schuldhulpverlening in uw gemeente
(bijvoorbeeld de Kredietbank Rotterdam).

CKN Bewindvoering voldoet aan
de door de rechtbank gestelde kwaliteitseisen,
welke jaarlijks getoetst worden door zowel
een accountant als het
Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

BESCHERMINGSBEWIND
BEWIND BIJ PROBLEMATISCHE SCHULDEN

CKN Bewindvoering
Postbus 8045
3009 AA Rotterdam
Tel: 010 404 8716
Website: www.ckn-bewindvoering.nl
E-mail: info@ckn-bewindvoering.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:

Bij CKN Bewindvoering
helpen wij u op een
betrokken en vakkundige wijze
Samen met u bespreken wij
de te volgen stappen

Spreekuur voor klanten

Zakelijke relaties

Maandag t/m donderdag
09.00 uur tot 11.00 uur

Maandag t/m donderdag
09.00 uur tot 11.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur

Alleen in spoedeisende
gevallen (geen weekgeld, bankblokkade) kan buiten de
spreekuurtijden gebeld worden (tijdens bereikbaarheid
zakelijke relaties).

Stabiliteit,
rust en evenwicht
in uw (financiële) situatie

www.ckn-bewindvoering.nl

Schuldenbewind

Aanmelden

Samenwerking

Bewind bij problematische schulden.
Het kan iedereen overkomen. In vaak moeilijke
situaties, zoals bijvoorbeeld ziekte, ontslag, echtscheiding,
een taalbarrière of wat voor oorzaak dan ook, kunnen er
schulden ontstaan. De uitgaven zijn hoger dan het inkomen,
de papieren stapelen op, u durft de post niet meer open te
maken, deurwaarders leggen beslag en u komt hier zelf niet
meer uit.

U kunt zich bij CKN Bewindvoering aanmelden via ons
contactformulier op de website, via e-mail:
info@ckn-bewindvoering.nl of door telefonisch contact met
ons op te nemen, tel. 010 404 8716.

Bij CKN Bewindvoering staat samenwerking in een hoog
vaandel. Bewindvoering is geen éénrichtingsverkeer. Het
moet van twee kanten komen.

CKN Bewindvoering kan u helpen. Wij nemen uw financiën uit
handen en streven ernaar om rust en evenwicht in uw
financiën te creëren, zodat u zich op zaken kan gaan richten,
waar u door de stressvolle situatie niet aan toe bent
gekomen.

Beschermingsbewind
Wanneer iemand door een geestelijke en/of
lichamelijke beperking zelf (tijdelijk) niet in staat is om de
financiën te beheren kan er beschermingsbewind
aangevraagd worden bij de rechtbank.
Dit kan betrekking hebben op mensen met een (lichte)
verstandelijke beperking, een verslaving, dementie of talloze
andere redenen.
Vaak is er geen mogelijkheid om de financiële huishouding
over te dragen aan iemand binnen de familie en het sociale
netwerk of is dit niet gewenst. Om deze, vaak kwetsbare,
mensen financieel te beschermen kan er beschermingsbewind worden aangevraagd.

Wij verzorgen samen met u de aanvraag
beschermingsbewind /schuldenbewind bij de rechtbank. De
kantonrechter beoordeelt en bepaalt of de maatregel bewind
ingesteld wordt. Na de uitspraak nemen wij alle financiën
uit handen en inventariseren wij uw schulden. Vervolgens
bespreken wij samen met u de te nemen vervolgstappen om
uw situatie te verbeteren.

Hiervoor gaan wij voor een persoonlijke aanpak en streven
wij een intensieve samenwerking na, met u en met uw
omgeving (begeleidende instantie, maatschappelijk werk,
gemeenten etc.).

Indien van toepassing leiden wij u toe naar een
schuldhulpverleningstraject (MSNP/WSNP) en staan wij u het
gehele traject bij, zodat de kans van slagen van het traject
het grootst is.

Telefonische intake
Na uw aanmelding maken wij allereerst een afspraak voor
een telefonische intake. Tijdens dit gesprek nemen wij uw
situatie uitgebreid door zodat wij kunnen beoordelen of
bewind voor u een passende oplossing is en tot de
mogelijkheden behoort.
Na dit gesprek sturen wij u een intake-formulier, een checklist
voor de benodigde documenten die wij van u vragen en onze
informatiefolder. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland
bij u thuis voor een persoonlijk gesprek om kennis te maken.
Wij kiezen ervoor om bij u thuis te komen zodat wij u beter
leren kennen en uw situatie beter in beeld komt.

Kennismakingsgesprek
Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking en
heldere communicatie tussen u en CKN Bewindvoering zal
zijn.
Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij dan ook door
hoe wij werken, wat u van ons mag verwachten en wat wij
van u verwachten tijdens het bewind zodat hierin geen
onduidelijkheden ontstaan. U kunt tijdens het huisbezoek al
uw vragen stellen. Vervolgens kunnen alle benodigde
documenten ondertekend worden zodat wij de aanvraag
bewind kunnen versturen naar de rechtbank.

Wat verwachten wij van u
* U verstrekt alle gegevens over uw inkomsten en uw		
uitgaven, volledig en naar waarheid;
* U bent eerlijk over alle geldzaken en geeft tijdig alle
informatie of veranderingen door die van invloed kunnen
zijn op uw inkomsten of uitgaven;
* U geeft direct wijzigingen door in uw leefsituatie die van
invloed kunnen zijn op uw financiën;
* U maakt geen nieuwe schulden;
* U gaat geen leningen of andere financiële verplichtingen
(abonnementen etc.) aan en laat geen roodstanden
ontstaan;
* Wanneer er sprake is van inkomsten vanuit een
uitkerende instantie dient u zich aan de regels van deze
instantie te houden;
* U zorgt zelf voor uw inkomen. Als u geen inkomsten heeft
of uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dient u zelf
een uitkering aan te vragen.
Wij kunnen u hierin wel adviseren, maar niet de aanvraag
voor u doen.

