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AFSPRAKENFORMULIER  
 

 
Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten?  
 
Eenvoudige financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Alleen bij ingrijpende 
beslissingen wordt met u overlegd of met de kantonrechter.  
 
Als u het oneens bent met een beslissing die de bewindvoerder namens u neemt, dan beslist de 
kantonrechter.  
 
De kantonrechter spreekt het bewind uit en controleert de bewindvoerder als u hiertoe zelf niet in 
staat bent. 
 
Het bewind wordt vrijwel altijd uitgesproken over al uw goederen, geld en voor onbepaalde tijd. 
 
Ook al staan de goederen onder bewind, u blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
U kunt ons bereiken:  

- per e-mail: info@id2-bewindvoering.nl 
- telefonisch van maandag t/m donderdag  van 10:00 tot 12.00 uur op 045-2031133 
- Per whatsapp 06-18414122 

 
 
Over schulden  
 
Beschermingsbewind is geen (wettelijke of minnelijke) schuldsanering. 
 
Uw schulden worden eerst in kaart gebracht. Stabilisatie van de situatie heeft de eerste prioriteit  
en is in veel gevallen het hoogst haalbare.  
 
Schulden kunnen nog oplopen door berekening van rente en kosten door schuldeisers.  
Dit is niet te voorkomen. Deurwaarders of schuldeisers kunnen nog steeds gewoon beslag leggen en 
dus ook bij u aan de deur komen.  
 
Pas nadat uw situatie volledig stabiel is, kan er gezocht worden naar een oplossing voor uw schulden.  
 
 
Wat verwachten wij van u? 
 
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of persoonlijke situatie direct doorgeeft aan uw 
bewindvoerder. 
 
Alle post die u zelf nog op uw huisadres ontvangt en die van financiële aard is, moet u zo snel 
mogelijk doorsturen naar uw bewindvoerder. Dit kan per post of per mail.  
 
Nieuwe financiële verplichtingen gaat u alleen maar aan in overleg en met toestemming van de 
bewindvoerder of de kantonrechter. U maakt dus geen nieuwe schulden.  
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Over kinderbijslag  
 
Kinderbijslag is in principe voor u, maar de bewindvoerder kan beslissen dat het geld op een andere 
manier besteed wordt.  
 
De kosten  

 
De kosten van het bewind worden door de minister landelijk vastgesteld.  
U dient deze kosten zelf te betalen. Als u onvoldoende geld heeft om dit zelf te doen vraagt de 
bewindvoerder bijzondere bijstand aan en de betaalt de gemeente de kosten.  
Afhankelijk van uw inkomen kan het ook voorkomen dat de gemeente een deel betaalt  
en u zelf een deel.  
 
Privacy. 
 
Wij voldoen aan de regels van de AVG. Hiervoor verwijzen wij naar onze privacyverklaring. 
 
Voor klachten kunt u terecht bij:  
 
De bewindvoerder. 
De kantonrechter. 
 
Een klachtenregeling kunt u vinden onder “Downloads” op www.id2-bewindvoering.nl 
 
 
Ondertekening. 
Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande punten mij duidelijk en voldoende zijn uitgelegd  
tijdens het intakegesprek. Tevens zijn aan mij de volgende documenten verstrekt en ga ik akkoord 
met de inhoud van deze documenten. 
 

o Algemene voorwaarden ID2 bewindvoering B.V. 
o Privacy verklaring ID2 bewindvoering B.V. 
o Klachtenregeling ID2 bewindvoering B.V. 

 
Naam rechthebbende:     Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Datum:       Plaats: 
 
VERSIE oktober 2021 

 
 
 
 

http://www.id2-bewindvoering.nl/

