
1 Cliënt. 

2 Bewindvoerder. 

4 Start van bewindvoering. 

 
 

 
 

 

Voorletters en achternaam : 
Straat en huisnummer : 
Postcode en woonplaats : 
Geboortedatum : 
Telefoonnummer : 
BSN : 

 

 

 

Naam zorgverlener : 

Naam vertegenwoordiger zorgverlener : 
Postadres : 
Postcode en woonplaats postadres : 
Telefoonnummer : 

Fideel Bewindvoering 
W.I.Kroep- Peeters 
Postbus 2047 
3200 CA Spijkenisse 
0181 – 851859 

 
 
 

 

 
 

Fideel Bewindvoering zorgt dat het ingevulde aanvraagformulier bewindvoering, ondertekent 
door cliënt, naar de rechtbank wordt opgestuurd. 

 

De rechtbank stuurt een uitnodiging om bij de zitting voor de bewindvoering te verschijnen. 
De griffierechten voor de rechtszitting zijn voor rekening van cliënt. 
De rechter gaat een kort gesprek aan, met als voornaamste vraag waarom cliënt onder bewind 
wilt. Ook wordt gevraagd of cliënt geregistreerd wilt worden in het bewindsregister. 
Na goedkeuring van de rechter, wordt binnen twee tot vier weken een beschikking per post 
gestuurd naar cliënt en bewindvoerder. 
De bewindvoering kan starten. 

 

 

 

De bewindvoering start op de datum waarop de beschikking is afgegeven. 

Cliënt ontvangt van Fideel Bewindvoering een overzicht van gegevens die nodig zijn voor het 
opstarten van de bewindvoering. Deze gegevens kan cliënt per post naar Fideel Bewindvoering 
toesturen. 
Fideel Bewindvoering zal alle instanties en bedrijven van cliënt een wijziging van het  
correspondentieadres toesturen. 

 

Fideel Bewindvoering opent een bankrekening en spaarrekening onder bewindvoering. Als 
cliënt nog geen bankrekening voor zakgeld of leefgeld heeft, kan daarvoor ook een  
bankrekening geopend worden. 
De kosten verbonden aan de bankrekening voor bewindvoering en de bankrekening voor zakgeld 
of leefgeld, zijn voor rekening van cliënt. 

Over de bankrekening voor zakgeld of leefgeld kan cliënt in beginsel altijd vrij beschikken, voor 
zover de bank dit toelaat. 
Cliënt kan niet internetbankieren. 

 

Fideel Bewindvoering stelt de boedelbeschrijving bij aanvang van bewindvoering op, dit is een 
overzicht van de bezittingen en mogelijke schulden van cliënt. Dit overzicht wordt door de 
rechtbank gevraagd bij het starten van de bewindvoering. 

3 De aanvraag. 

Reglement Bewindvoering Fideel Bewindvoering 
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6 Schulden. 

7 Bereikbaarheid. 

 
 

 
 

Fideel Bewindvoering stelt een budgetplan op van het inkomen en de vaste lasten van cliënt per 
maand. Samen met cliënt worden afspraken gemaakt over o.a. de hoogte van het zakgeld, 
spaargeld en maximaal aan te vragen bedragen per maand. 

 
Extra aanvragen kunnen altijd per email worden aangevraagd. 
Fideel Bewindvoering beoordeelt deze aanvraag. 

Extra aanvragen worden elke week op donderdag uitgevoerd. 
 

Per email kunnen ook vragen gesteld worden. Indien mogelijk worden deze vragen binnen één 
week beantwoord. 
Uiteraard kan cliënt ook telefonisch contact opnemen. 

 
Voor uitgaven van € 1.500,00 en meer moet toestemming gegeven worden door de rechter. Dit 
moet schriftelijk aangevraagd worden en duurt 2 tot 4 weken. 
Ook voor het aangaan van een lening en hypotheek moet schriftelijk toestemming aan de rechter 
gevraagd worden. Deze aanvraag duurt 4 tot 6 weken. 

 
Cliënt ontvangt een inlogcode om in te loggen op Onview voor inzage in de bankmutaties van de 
beheer-, leefgeld en spaarrekening. Indien cliënt geen internet heeft worden maandelijks 
bankafschriften toegestuurd. 

 

 

Wanneer cliënt schulden heeft, zal Fideel Bewindvoering de schulden inventariseren en beoor- 
delen hoe de schulden aangepakt moeten worden: 

- De schulden kunnen door cliënt volledig afbetaald worden, Fideel Bewindvoering zal met 
de schuldeisers een betalingsregeling treffen. 

- De schulden zijn te hoog om binnen drie tot vier jaar afgelost te worden. Fideel 
Bewindvoering gaat beoordelen of schuldhulpverlening aangevraagd kan worden. 
Schulden die ontstaan zijn door fraude of strafboetes maken het moeilijk om de aanvraag 
schuldhulpverlening te doen slagen. 

- De schulden zijn te hoog om binnen drie tot vier jaar afgelost te worden, maar 
schuldhulpverlening kan (nog) niet aangevraagd worden. Fideel Bewindvoering bewaakt 
de beslagvrije voet. 

Cliënt is op de hoogte dat Fideel Bewindvoering niet kan voorkomen dat schulden oplopen door 
o.a. rente en (incasso)kosten. 

 

Cliënt kan geld aanvragen en andere vragen stellen per: 

• Telefoon: Fideel Bewindvoering is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar 
van 09.30 uur tot 11.30 uur. 

 

• E-mail: info@fideelbewindvoering.nl. 
 

Fideel Bewindvoering zal binnen twee werkdagen reageren met antwoord of laten weten dat de 
vraag meer tijd zal kosten om uit te zoeken. 

5 Uitvoer van bewindvoering. 
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8 Inkomen. 

9 Aangaan van verplichtingen door cliënt. 

10 Klachtenreglement en overleg derden. 

11 Tarieven en bijzondere bijstand. 

 
 

 

Cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar inkomen en doet er alles aan om dit inkomen te behouden. 
Cliënt onderneemt zelf actie als werkgever geen of niet juist inkomen overmaakt. 
Indien van toepassing vraagt cliënt zelf een uitkering aan en houdt zich aan de regels die gelden 
voor het krijgen en behouden van een uitkering en geeft zelf wijzigingen door. 
Wanneer er geen inkomen meer binnenkomt op de bewindvoerdersrekening en Fideel 
Bewindvoering hierdoor geen vaste lasten, overige rekeningen en zakgeld of leefgeld meer kan 
betalen, ligt de verantwoordelijkheid bij de cliënt. 
Fideel Bewindvoering kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

 

Cliënt gaat géén nieuwe financiële verplichtingen aan zonder overleg met en goedkeuring van 
Fideel Bewindvoering. Onder financiële verplichtingen wordt onder andere verstaan het aangaan 
van leningen, contracten, (telefoon)abonnementen en verder alles wat van invloed heeft op de 
bestedingsruimte. 

 

 

Op deze overeenkomst is het Klachtenreglement van Fideel Bewindvoering van toepassing. Een 
exemplaar van het klachtenreglement is bij deze overeenkomst bijgevoegd. 

 
Cliënt geeft bij ondertekening van dit document toestemming aan Fideel Bewindvoering om 
gegevens op te vragen en overleg met derden te hebben, voor zover dit betrekking heeft op 
de financiën van cliënt. 

 
 

 

Voor 2020 zijn de tarieven inclusief 21% BTW: 

 

• Intake : € 657,12 

• Maandtarief : € 116,30 

• Maandtarief problematische schulden : € 150,41 

• Uitstaptarief : € 246,57 

• Voor (echt)paren :  20% opslag bovengenoemde tarieven. 

• Beheerkosten PGB per maand : € 51,26 

• Uurtarief : € 81,99 

 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de rechtbank en Fideel Bewindvoering volgt deze 

tarieven. 
 

Bij een laag inkomen en weinig of geen vermogen, is het mogelijk bijzondere bijstand aan te 
vragen bij de gemeente. Deze wordt door Fideel Bewindvoering aangevraagd, indien alle 
gegevens beschikbaar zijn. 
Dit is de enige bijstand die door Fideel Bewindvoering wordt aangevraagd. Overige aanvragen 
dient cliënt zelf aan te vragen, in overleg met Fideel Bewindvoering. 

 
De verschuldigde bedragen voor bewindvoering worden, in geval van aanvraag bijzondere 
bijstand, geïnd na het toekennen of afwijzen van de bijzondere bijstand. 
Indien er geen aanvraag voor bijzondere bijstand ingediend wordt, worden de verschuldigde 
bedragen geïnd na het starten van de bewindvoering. 
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13 Opzegging. 

14 Ondertekening. 

 
 

 
 

Bewindvoering is vrijwillig. 
Bewindvoering eindigt bij overlijden van cliënt. 
In het aanvraagformulier en tijdens de zitting is de reden van bewindvoering omschreven en 
besproken. Als deze reden niet meer van toepassing is, kan het bewind opgeheven worden. In 
andere gevallen, zal de rechter met cliënt en Fideel Bewindvoering overleggen. 
Bij opheffen van bewindvoering, ontvangt cliënt de belangrijkste gegevens uit zijn/haar dossier 
bij Fideel Bewindvoering. 

 

Fideel Bewindvoering bewaart de gegevens van bewindvoering minstens 7 jaar en zal de 
gegevens daarna vernietigen. 

 

 

 

De bewindvoerder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen, op grond van zodanig 
zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden 
verlangd. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt. 
Plaats en datum : 

 
 

Handtekening cliënt : 

 
 

Handtekening bewindvoerder : 

12 Einde bewindvoering. 


