Wie zijn wij?
Manum bewindvoering is een kleinschalig,
professioneel bureau dat zich bezighoudt met
beschermingsbewind, uitgesproken door de
rechtbank. Het doel is de financiële belangen
behartigen van mensen die dit zelf (tijdelijk) niet
kunnen. Hierbij vormen open communicatie en
duidelijke afspraken de basis van een goede
samenwerking.
Beschermingsbewind
Financiële zaken moeten in ieder huishouden
geregeld worden. Als u tijdelijk of voor langere tijd
niet in staat bent om deze zaken zelf te regelen,
kan dit snel tot grote problemen leiden.
Soms is ondersteuning hierbij wenselijk. Dit kan
om uiteenlopende redenen zijn.
Beschermingsbewind kan dan een uitkomst
bieden.
Beschermingsbewind is een regeling waarbij de
kantonrechter een bewindvoerder machtigt om
het vermogen (financiën) en de daarbij horende
administratie (tijdelijk) te beheren. U draagt dan
zelf niet meer de zorg en verantwoordelijkheid
van uw eigen financiën.
Voor wie?
Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door
hun lichamelijke of geestelijke toestand, vanwege
sociale omstandigheden of problematische
schulden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om
hun financiële belangen te behartigen. Zoals
mensen met financiële problemen, mensen met
een verstandelijke beperking, dementerende
ouderen, mensen die in een zorginstelling

verblijven of mensen met een psychiatrische
aandoening.
Taken bewindvoerder
De bewindvoerder behartigt de financiële
belangen van de onder bewind gestelde. Tot de
taak van de bewindvoerder behoort het
administreren en beheren van de onder bewind
gestelde goederen en financiën. De
bewindvoerder wordt door de kantonrechter
aangesteld.
Ieder jaar en aan het eind van het bewind moet de
bewindvoerder de rekening en verantwoording
afleggen aan de rechtbank. Zo kan de rechtbank
het werk van de bewindvoerder controleren.
Wie kan bewindvoering aanvragen?
U kunt zelf bewindvoering aanvragen, maar ook
uw partner of een familielid tot in de 4e graad
(ouders, grootouders, volwassen kinderen of
kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten,
ooms en tantes). In uitzonderlijke gevallen kan de
officier van justitie een verzoek indienen,
bijvoorbeeld als er geen familie is of het niet
gewenst is dat de familie dit regelt.
Werkwijze
Manum bewindvoering vindt het belangrijk om
samen met u, uw financiële zaken op orde te
krijgen, zodat er een stabiele financiële situatie
ontstaat.

Manum bewindvoering stelt voor u een
budgetplan op, betaalt uw vaste lasten, zorgt dat
u wekelijks leefgeld krijgt en regelt zaken zoals uw
belastingaangifte(box 1), aanvragen
belastingtoeslagen ed. Daarnaast mag Manum
bewindvoering namens u overeenkomsten
afsluiten, zoals noodzakelijke verzekeringen.
Alle zaken worden natuurlijk zoveel mogelijk in
overleg met u geregeld.
Alle financiële post komt binnen bij Manum
bewindvoering.
Indien nodig is Manum bewindvoering namens u
het aanspreekpunt voor instanties, bv bij
problemen.
Manum bewindvoering maakt samen met u een
plan van aanpak. Hierin worden alle afspraken en
doelen vastgelegd. Indien mogelijk, werken wij
zoveel mogelijk samen met de hulpverleners om u
heen.
Informeren
Het is van groot belang dat u Manum
bewindvoering alle benodigde informatie
verstrekt en er voor te zorgen dat er voldoende
geld wordt ontvangen om de werkzaamheden
naar behoren te kunnen uitvoeren. Indien nodig
adviseert en helpt Manum bewindvoering u bij het
aanvragen van een inkomen, bv een WW-uitkering
als u werkloos raakt.

Einde bewindvoering
Bewindvoering eindigt, wanneer u zelf weer uw
financiële zaken kunt behartigen. De
kantonrechter moet wel eerst de
onderbewindstelling opheffen. Dit kunt u
schriftelijk aanvragen bij de kantonrechter.
Online meekijken
U heeft bij Manum bewindvoering de
mogelijkheid om online het transactie overzicht
van uw beheerrekening, uw budgetplan en, indien
van toepassing, uw schuldenoverzicht inclusief
aflossingen, in te zien. Hierdoor is uw financiële
situatie op ieder moment inzichtelijk.
Kosten bewindvoering
Bewindvoerders mogen voor hun werkzaamheden
een tarief in rekening brengen. De hoogte van dit
tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de
kantonrechter. De hoogte van dit tarief vindt op u
de website van Manum bewindvoering:
www.manumbewindvoering.nl
Wanneer u een minimuminkomen en weinig
vermogen heeft, kunt u meestal in aanmerking
komen voor vergoeding van deze kosten vanuit de
bijzondere bijstand van uw gemeente. Manum
bewindvoering zal dit voor u aanvragen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op.
Wij leggen u graag uit wat wij voor u kunnen
betekenen.
Contact:
Petra Mallo
Manum bewindvoering
Postbus 31228
6503 CE Nijmegen

ManuM
bewindvoering

www.manumbewindvoering.nl
T:
@:

024-8458705
petra@manumbewindvoering.nl

KvK:
BTW:

57804346
NL164316991B01

Telefonisch spreekuur:
Maandag
09.30 tot 12.00uur
Dinsdag
09.30 tot 12.00 uur
Woensdag
09.30 tot 12.00 uur
Donderdag
09.30 tot 12.00 uur
Vrijdag
gesloten

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen per email of een bericht achterlaten op de voicemail.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u
op.
Aangesloten bij:

