MEER WETEN?
U kunt Kredietbank Limburg
elke werkdag bereiken via het
centrale nummer 045-5605705,
van 9.00 tot 12.00 uur.
Adres : Markt 1a, 6160 BD,
Geleen (alleen op afspraak).
Voor de adresgegevens in uw
gemeente verwijzen wij u naar onze
website www.kredietbanklimburg.nl
Postadres Algemeen
Postbus 1183
6160 BD Geleen
Postadres Bewindvoering
Postbus 93
6160 AB Geleen

Bent u niet in staat om zelf uw financiën te regelen? Dit kan snel tot grote
problemen leiden omdat bepaalde zaken toch geregeld moeten worden.
Een bewindvoerder kan dan het beheer van uw financiën overnemen.
In deze folder leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

U HOEFT ZICH GEEN ZORGEN TE MAKEN
OVER HET BETALEN VAN UW REKENINGEN

WIE ZIJN WIJ?
Kredietbank Limburg is een
maatschappelijke instelling voor sociale
kredietverlening en schuldhulpverlening
in Limburg. Wij verstrekken persoonlijke
leningen aan burgers die bij een
commerciële bank niet (meer) terecht
kunnen. Daarnaast bieden wij
schuldhulpverlening en budgetbeheer
aan, voeren wij beschermingsbewind
uit en geven wij ook voorlichting.
Kredietbank Limburg is aangesloten bij
de NVVK, de brancheorganisatie voor
schuldhulpverlening en sociaal bankieren
en bij de BPBI, de branchevereniging
voor professionele bewindvoerders en
inkomensbeheerders.

WAT HOUDT BESCHERMINGSBEWIND PRECIES IN?
Beschermingsbewind is een regeling
waarbij de rechter een bewindvoerder
toestemming geeft om uw inkomen en
eventueel vermogen te beheren. Een
bewindvoerder voorkomt dat uw financiële
problemen verder uit de hand lopen.

De bewindvoerder legt vervolgens
verantwoording af aan de kantonrechter
over uw geldzaken.
Het beschermingsbewind duurt zolang
als het noodzakelijk is. Dat kan zelfs
voor onbepaalde tijd zijn. U mag zelf
tussentijds bij de rechter een verzoek
indienen om de bewindvoering op te
heffen. Bijvoorbeeld als u weer zelf uw
financiën kunt regelen. De rechter beslist
uiteindelijk of hij hiermee akkoord gaat.

WAT BETEKENT
BEWINDVOERING VOOR U?
Vanaf het moment dat de rechter
Kredietbank Limburg als bewindvoerder
aanwijst, dragen wij zorg voor uw
geldzaken. Om inzicht te krijgen in
uw financiële situatie maken wij een
overzicht van al uw inkomsten en
uitgaven. Dit noemen we een budgetplan.
In dit plan staat welke van uw vaste lasten
wij iedere maand van uw inkomen gaan
betalen. Ook staat in dit plan voor welke
betalingen wij gaan reserveren (sparen)
en hoeveel huishoudgeld u krijgt.
Wanneer u onder bewind staat,
betekent dit dat u een rekening heeft bij
Kredietbank Limburg. Al uw inkomsten
komen op deze bankrekening. Dus
niet alleen uw loon of uitkering, maar
bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag,
belastingteruggave en vakantiegeld. De
Kredietbank beheert deze rekening.

BETALEN WIJ ALLEEN MAAR
UW REKENINGEN?

HOE VRAAGT U BESCHERMINGSBEWIND AAN?

WIE BETAALT BESCHERMINGSBEWIND?

Na het ontvangen van het
aanvraagformulier, nodigen wij u en
eventuele medeaanvragers uit voor
een gesprek. We bespreken daarbij
uw situatie, kiezen ervoor samen het
traject aan te gaan en vullen vervolgens
samen met u een verzoekschrift in.
Dit verzoekschrift sturen we onder
andere samen met een uittreksel uit het
bevolkingsregister naar de rechtbank. De
rechter bepaalt uiteindelijk of hij u onder
bewind stelt.

Naast het betalen van uw vaste lasten,
helpt Kredietbank Limburg u ook
met uw administratieve zaken. Wij
verzorgen onder andere uw aangifte
Inkomstenbelasting, regelen de huur- en
zorgtoeslag en vragen kwijtschelding
voor uw gemeentelijke belastingen aan.
Als bewindvoerder mogen wij daarnaast
namens u overeenkomsten afsluiten,
zoals noodzakelijke verzekeringen.
Kredietbank Limburg is tijdens het
beschermingsbewind ook namens u het
aanspreekpunt voor bepaalde instanties,
zoals uw energieleverancier en de
woningbouwvereniging.

Aan beschermingsbewind zijn
kosten verbonden. Wanneer u een
minimuminkomen heeft, kunt u
eventueel in aanmerking komen voor
bijzondere bijstand voor deze kosten.
We bekijken samen met u of u hier recht
op heeft en vragen dit vervolgens bij de
gemeente voor u aan.

U kunt bij Kredietbank Limburg
een formulier opvragen, waarmee
u beschermingsbewind aanvraagt.
Niet alleen u, ook uw partner en
familieleden mogen een verzoek tot
onderbewindstelling voor u indienen.

