Meer informatie of een afspraak?

Ouder of familielid?

Als u graag meer informatie of wellicht een vrijblijvend
gesprek zou willen, dan is dit natuurlijk mogelijk. Wij
zijn eenvoudig te bereiken via onze website,
www.certitudobewind.nl. U kunt ons ook een e-mail
sturen via info@certitudobewind.nl. Wij zullen
vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen.

Bent u als ouder, als familielid of goede kennis
bewindvoerder, budgetbeheerder, of gemachtigde?
Ziet u steeds meer op tegen de alsmaar zwaarder
wordende eisen
die de wetgever stelt aan
inkomensbeheer?
Wordt
de
administratieve
rompslomp die het beheer van andermans
financiën met zich meebrengt ook steeds groter?

Naast een contactformulier kunt ook uitgebreide
informatie en tarieven terugvinden op onze website.

Certitudo kan u hierbij helpen door u de zwaarste
taken uit handen te nemen. Bel of mail ons voor een
afspraak en gezamenlijk gaan wij met u op zoek naar
een passende oplossing.

Transparantie
Wij houden van duidelijkheid. U natuurlijk ook.
Daarom bieden wij onder andere een persoonlijke
inlogmogelijkheid via onze website. U heeft dan te
allen tijde inzage in uw persoonlijke inkomsten en
uitgaven. U ben zo altijd op de hoogte van uw financiële
situatie. We beheren immers uw eigendommen en u
hoort dit in te kunnen zien.

Kwaliteit
Als u met ons in zee gaat, dan wilt u natuurlijk dat uw
belangen goed worden behartigd. Wij werken volgens
de regels van de BPBI (Branchevereniging Professionele
Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). Onze
organisatie heeft daardoor onder andere de
beschikking over goede verzekeringen, speciale
software en duidelijk vastgelegde werkprocessen.
Daarnaast kunt u beschikken over een duidelijke
klachtenregeling. Als er eens iets mis gaat, dan weet u
waar u moet zijn en kunnen wij leren van onze fouten.
Wij staan daarnaast onder jaarlijkse strenge
accountantscontroles, waarmee wij professionaliteit
en continuïteit hoog in het vaandel houden.

bewindvoering
budgetbeheer
schuldbemiddeling
werkgeversondersteuning

Wie zijn wij?

Diensten

Certitudo Bewindvoering is uw professionele
partner voor financiële zorg. Wij kiezen voor een
persoonlijke, no-nonsense aanpak. Certitudo staat
voor zekerheid. Letterlijk.
Dat willen wij u dan ook
Waarom Certitudo?
bieden. De zekerheid, dat
er goed met uw geld wordt
• Professionele
omgesprongen. Dat wij er
bewindvoering
alles aan zullen doen om uw
• Persoonlijk contact
belangen zo goed mogelijk
• Een aanpak op maat
te behartigen. Dat wij doen
• Openheid en transparantie
wat we beloven en dat wij
open en eerlijk naar u
zullen zijn.
De zekerheid van Certitudo staat natuurlijk ook
voor betrouwbaarheid. U kunt er op vertrouwen dat
uw belangen bij ons naar eer en geweten worden
beschermd. Zekerheid geeft rust en dat is precies
wat ieder mens nodig heeft.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming
van de vermogensrechtelijke (financiële) belangen
van personen. Een bewindvoerder behartigt
deze belangen voor hen die daar vanwege hun
lichamelijke of psychische toestand, of vanwege
sociale omstandigheden niet toe in staat zijn. De
bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het
vermogen van iemand die onder bewind staat. Hij of
zij wordt door de kantonrechter aangesteld.

Wat kunnen wij u bieden?
Na het eerste gesprek (het intakegesprek), zullen wij
samen gaan kijken wat voor uw situatie de meest
geschikte oplossing en aanpak is; samen met u
bepalen wij waar wij u mee van dienst kunnen zijn.
Vervolgens maken we een plan van aanpak om u
verder te begeleiden.

Voor wie?
De diensten die wij bieden zijn voor iedereen die om
de een of andere reden zijn of haar financiële zaken
niet meer kan of wil behartigen. Beschermingsbewind
of een andere dienst kan bijvoorbeeld door u of
door uw naasten worden aangevraagd. Wanneer de
rekeningen niet meer kunnen worden betaald omdat
er meer
wordt uitgegeven dan er binnenkomt,
kunnen wij er voor zorgen dat uw financiële situatie
zich stabiliseert.

Budgetbeheer
Budgetbeheer, vaak ook inkomensbeheer genoemd,
is een lichte vorm van beschermingsbewind. Waar
bij beschermingsbewind de kantonrechter een
beschikking afgeeft voor onder bewindstelling van
een betrokkene en de betrokkene handelsonbevoegd
wordt verklaard, vindt budgetbeheer plaats op
basis van vrijwillige onderlinge afspraken. Deze
worden vastgelegd in een budgetovereenkomst.
De kantonrechter wordt hierbij dus niet betrokken.
Vanzelfsprekend blijft de betrokkene in deze vorm
handelsbevoegd en verantwoordelijk.
Schuldbemiddeling
Bij schuldbemiddeling wordt er gekeken naar de
grootte en de intensiteit van de schulden en wordt
vervolgens bepaald welk traject er wordt ingezet
om tot oplossing van de schulden te komen. Dit kan
een minnelijke regeling met schuldeisers zijn, een
minnelijk traject via de gemeente of schuldsanering via
de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
Schuldbemiddeling vindt altijd plaats in combinatie
met beschermingsbewind of budgetbeheer.
Werkgeversondersteuning
Werkgeversondersteuning is bedoeld voor werkgevers
die geconfronteerd worden met de financiële
problemen van zijn of haar medewerkers. Daardoor
kan de belasting op de administratie toenemen, door
onder andere, loonbeslag, toenemend ziekteverzuim
en afname van de productiviteit. Certitudo kan
de werkgever hierin bijstaan door de betreffende
medewerker te helpen met het op orde krijgen van
zijn of haar financiële problemen.

