Je geldzaken
uit handen
geven
Rust in je financiën
met Bewindvoering

S am e n j e ce n t e n de ba a s

GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG
Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed
begrijpt. Of dat je een ingewikkeld formulier moet invullen. Dat is niet erg,
als er iemand is die je dan even helpt. Een buurman bijvoorbeeld die je een
tip geeft. Of een tante die het van je overneemt. Als het vaker voorkomt
wordt het anders. Dat je het bijna altijd lastig vindt om dingen te regelen.
Internetbankieren, je uitkering, je huur- of zorgtoeslag, je verzekeringen.
Dat je stapel wordt van al die dingen die ze aan je vragen. En dat het dan
mis gaat.
Ook kan je het lastig vinden om met geld om te gaan. Je het ergens aan
uitgeeft en er spijt van krijgt. Je nooit zo goed weet hoeveel geld je nog
hebt voor de rest van de maand. En dat je dan ineens zomaar rood staat. Je
geen boodschappen meer kan doen of je rekeningen kan betalen. Als dit je
bekend voorkomt, dan is Mijn Geld en Zo misschien iets voor je.

MIJN GELD EN ZO HELPT JE
De mensen van Mijn Geld en Zo weten veel van geld. En hoe je dingen moet
regelen. Als jij ervoor kiest om ons in te schakelen, dan gaan we samen aan
de slag. Je hebt een vast contactpersoon.
Samen met haar maak je een plan voor het geld dat je elke maand krijgt,
voor het geld dat je uitgeeft en voor het geld dat er is voor de leuke dingen.
We betalen je rekeningen. We regelen je uitkering, je toeslagen en je
verzekeringen. Storten je leefgeld. En zorgen ervoor dat je ook spaart, voor
als er eens iets duurs betaald moet worden.

DAT HEET BEWINDVOERING
We gaan al je geldzaken samen doen. We zijn dus eigenlijk een soort
‘geldcoach’. Maar zo heet het niet, we worden je ‘Bewindvoerder’. Dat klinkt
heel officieel. En als we eerlijk zijn, dat is het ook. Het is een hele officiële
rol die we voor je krijgen.
Wij mogen alleen voor je werken als jij het goed vindt. We gaan dan samen
met je naar de rechter. De rechter controleert zolang jij bij ons bent of wij
ons werk voor jou wel goed doen. Daar moeten we hem elk jaar een verslag
over sturen.

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?
Als je met ons gaat werken weet je zeker dat alles goed geregeld is. Dan
hoef je je over je geld niet meer druk te maken. Je rekeningen worden
betaald, toeslagen en zo zijn op tijd de deur uit en goed ingevuld. Je kan
met iemand overleggen als je iets wilt kopen. Of dat wel verstandig is.
Want soms kan je beter even wachten of iets anders nemen. Zo weet je
zeker dat er genoeg geld is om de rekeningen te betalen. En krijg je dus
geen schulden.
Je hebt een eigen rekening waar we je leefgeld op storten. Soms krijg je
daar een eigen pinpas voor, om geld op te nemen of dingen van te betalen.
Je kan alleen niet rood staan. Wij storten geld op je spaarrekening en
betalen je huur, je telefoon, je gas en licht en dat soort dingen van van een
andere rekening. Het blijft jouw geld. Je kan altijd zien hoeveel er op de
rekeningen staat. Maar wij doen je bankzaken.
Heb je een keer extra geld nodig, dan bel je ons of stuur je ons een mailtje.
Bijvoorbeeld voor een abonnement of een nieuwe stofzuiger. We kijken of
het geld er is en of het een goed idee is. Als dat zo is, dan maken we het
geld over of regelen we wat er geregeld moet worden.

SAMEN JE CENTEN DE BAAS
Wij vinden dat we samen moeten bespreken wat de beste manier voor
jou is om met je geld om te gaan. Het kan best wel eens gebeuren dat we
zeggen dat iets niet kan. Omdat je niet genoeg geld hebt of omdat het niet
zo handig is. We kijken dan of er misschien iets anders mogelijk is. Soms
lukt dat goed, en soms lukt dat niet zo goed. Maar we proberen altijd om er
samen uit te komen.
Voor het werk dat we voor je doen rekenen we ook geld. Eerst betaalt je
inschrijfkosten en daarna een bedrag per maand. Sommige extra dingen
kosten ook geld. Al onze tarieven staan op onze website:
www.mijngeldenzo.nl/tarieven

WAT DOEN WE ALLEMAAL VOOR JE
•

Bankrekeningen openen en beheren

•

Vaste lasten betalen

•

Rekeningen betalen

•

Bankpassen aanvragen

•

Leefgeld overmaken

•

Belastingaangifte verzorgen

•

Uitkeringen en toeslagen regelen

•

Verzekeringen in orde maken

•

Vermogen beheren

JE KAN OOK VOOR IETS ANDERS KIEZEN
Wat we precies voor je gaan doen hangt af van wat je wilt. Misschien ben
je iemand die niet zo goed met geld om kan gaan en het liever aan iemand
anders overlaat. Dan kies je voor Bewindvoering.

GELD MOEILIJK?
Vind je het moeilijk om met
geld en geldzaken om te
gaan?

NEE

EEN BEETJE

JA

Nee, niet echt. Maar soms
vergeet ik wel eens een
rekening te betalen.

Wel een beetje. Maar als
iemand me helpt, lukt het
me meestal wel.

Ja, dat vind ik heel moeilijk.

ZEKER ZIJN

SAMEN REGELEN

LATEN REGELEN

Wil je zeker zijn dat in ieder
geval je vaste lasten altijd op
tijd worden betaald?

Wil je samen met iemand je
geld regelen, maar dat jij de
beslissingen neemt?

Wil je dat iemand je geldzaken
regelt en dat jij je er niet meer
druk om hoeft te maken?

BEHEER
VASTE LASTEN

BUDGETBEHEER

BEWINDVOERING

Kies Beheer Vaste Lasten
van Mijn Geld en Zo

Kies Budgetbeheer
van Mijn Geld en Zo

Kies Bewindvoering
van Mijn Geld en Zo

Maar het kan ook dat je geen hulp nodig hebt en zelf alle dingen regelt.
Het enige waar je zeker van wilt zijn, is dat in ieder geval je vaste lasten
worden betaald. Daar wil je geen gezeur over hebben. Dat regelen we voor
je met Beheer Vaste Lasten. Of je kan redelijk met geld omgaan, maar je
vindt het wel fijn als je d’r een beetje bij geholpen wordt. Daar hebben
we Budgetbeheer voor. Meer informatie over Beheer Vaste Lasten en
Budgetbeheer vind je op onze website.

WIL JE MEER WETEN?
Kijk dan eens op onze website: www.mijngeldenzo.nl Of bel ons op
(033) 760 20 10 of stuur een mailtje (bewindvoering@mijngeldenzo.nl).
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