Budget- en Beschermingsbewind
Zuid-Hollandse Eilanden B.V.
Overeenkomst voor bewindvoering via Budget en Beschermingsbewind ZuidHollandse Eilanden B.V.
Hierbij komen (naam cliënt) en Budget en Beschermingsbewind Zuid-Hollandse Eilanden
B.V. (BBZHE) het volgende overeen.
De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens wettelijke regels zoals vastgelegd in het
Burgerlijk Wetboek en volgens de regelingen beschreven in dit reglement. Bewindvoering
kan worden aangevraagd door de persoon in kwestie of door een familielid. In
uitzonderlijke gevallen kan dit ook gebeuren door de officier van justitie.
Cliënt(en) verstrekt/verstrekken zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze
Bewindvoeringsovereenkomst alle informatie en documenten die voor een goed
budgetbeheer noodzakelijk zijn.
Na ontvangst van deze gegevens en ondertekening van de overeenkomst stelt BBZHE
een budgetplan op. Hierin zijn verwerkt al de inkomsten en uitgaven van de cliënt(en).
Deze worden ook met de cliënt(en) besproken.
Met inkomsten worden bedoeld: salaris, uitkering, voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting, diverse toeslagen, enz.
Met uitgaven worden bedoeld: huisvestingslasten, verzekeringen, vervoerskosten,
abonnementen, huishoudgeld(leefgeld), eventuele aflossingsregelingen en reserveringen,
enz.
Deze inkomsten en uitgaven lopen via de beheerrekening. De cliënt(en) blijft zelf
verantwoordelijk voor het budgetplan, maar het spreekt voor zich dat er geen nieuwe
schulden mogen ontstaan.
BBZHE opent ten behoeve van de cliënt(en) een drietal rekeningen bij de ABN AMRO of
de Rabobank. Naast de beheerrekening is dit een leefgeldrekening waarop periodiek het
leefgeld/zakgeld wordt gestort. Daarnaast wordt er ten behoeve van de cliënt(en) een
spaarrekening geopend.
De bankrekeningen worden geblokkeerd tegen debetsaldi. Dit houdt in dat op deze
rekeningen roodstand niet mogelijk is. Wanneer geconstateerd wordt, dat cliënt(en) op
wat voor manier dan ook probeert geld op te nemen van de beheerrekening wordt door
BBZHE deze overeenkomst beëindigd.
Cliënt(en) laat/laten alle inkomsten binnenkomen op de beheerrekening.
De uitgaven van de cliënt(en) worden uitgevoerd conform het budgetplan. Bij betalingen
zal er prioriteit worden gegeven aan huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen,
huishoudgeld en de kosten voor de bewindvoering.
BBZHE sluit alleen een overeenkomst als de cliënt(en) geen schulden heeft die groter
zijn dan één maandinkomen, exclusief vakantiegeld, op het moment van het aangaan
van de overeenkomst.
Bewindvoering wijzigt niet de juridische positie van de schuldeisers en schuldenaar. De
rechtsmiddelen die de schuldeisers ter beschikking staan blijven van kracht.
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De gegevens van de cliënt(en) worden opgenomen in de administratie van BBZHE. De
gegevens worden alleen gebruikt en verstrekt aan derden, wanneer dit in het belang van
de cliënt(en) is en dit voortvloeit uit de aard van werkzaamheden van BBZHE.
Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens.
De overeenkomst wordt geëindigd als:
·

·
·

De kantonrechter de bewindvoerder ontslaat uit zijn functie. Dit ontslag kan door
zowel de cliënt(en) als de bewindvoerder aangevraagd worden. Als opzegtermijn
wordt een maand gehanteerd.
Cliënt(en) komt te overlijden
BBZHE heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer
cliënt(en) zich niet aan het reglement houdt.

Tevens wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van alle vaste
lasten tot u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van BBZHE dat de betalingen
zijn overgenomen.
Aldus overeengekomen:

Plaats: …………………………………………………….
…………………………………………………….
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Datum:

Cliënt(en):
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