Afspraken bij bewindvoering of inkomensbeheer
Geachte heer of mevrouw,
Als u overweegt Pranger Bewindvoering te vragen om voortaan uw geldzaken te regelen, dan is het
belangrijk om te weten wat u en uw bewindvoerder van elkaar mogen verwachten.
Daarom hebben we de belangrijkste afspraken die u hierover met elkaar maakt op een rij gezet.
Dit zijn niet de algemene voorwaarden, maar een soort vertaling ervan. Ze gelden zowel bij
inkomensbeheer als beschermingsbewind.





















Bewindvoerder en cliënt gaan op een correcte wijze met elkaar om
Zij onthouden zich van intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
De bewindvoerder legt uit wat bewindvoering of inkomensbeheer inhoudt
Hij verstrekt vooraf dit formulier met afspraken en vertelt hoe de aanmeldprocedure verloopt.
U verstrekt alle gegevens over inkomen en uitgaven, volledig en naar waarheid.
U krijgt hiervoor het Intakeformulier van Pranger Bewindvoering.
De bewindvoerder maakt voor u een budgetplan. Hierop staan alle maandelijkse inkomsten
en uitgaven en het wekelijks uit te keren huishoudgeld.
De bewindvoerder kan u voorafgaand aan het beheer aanwijzigen geven om te zorgen dat uw
uitgaven niet hoger zijn dan al uw inkomsten.
U heeft of krijgt een leefgeldrekening. Op deze bankrekening komt voortaan wekelijks of
maandelijks uw huishoudgeld/leefgeld.
Bij schulden zoekt de bewindvoerder naar de best mogelijke oplossing. Hij onderzoekt of
schuldhulp nodig is of dat hij een betalingsregeling kan treffen.
U bent eerlijk over alle geldzaken en geeft tijdig alle wijzigingen door. Het gaat om alle
informatie die van invloed kan zijn op uw inkomsten of uitgaven.
De bewindvoerder doet uw administratie en ontvangt alle post. Post bestemd voor de
administratie stuurt u voortaan door aan uw bewindvoerder.
U blijft positief en maakt geen nieuwe schulden
U gaat geen leningen of andere financiële verplichtingen aan en laat geen roodstanden
ontstaan.
De bewindvoerder opent een beheerrekening op uw naam. Hierop komen voortaan al uw
inkomsten, inclusief vakantiegeld, kinderbijslag, huur- zorgtoeslag.
De bewindvoerder betaalt voortaan uw rekeningen. Hij betaalt hiermee al uw vaste lasten en
wekelijks of maandelijks uw huishoudgeld/leefgeld.
U laat niet incasseren van uw bankrekeningen. Dit geld voor zowel de beheerrekening als
voor de rekening voor uw huishoudgeld/leefgeld.
De bewindvoerder stuurt u maandelijks een afschrift van de beheerrekening. In onderling
overleg kan hier wat anders over worden afgesproken.
U kunt alleen na overleg met de bewindvoerder extra gelden krijgen, voor zover financieel
mogelijk.
De bewindvoerder doet geen cash geld betalingen en staat niet garant voor leningen aan u
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