
Het beheren van de financiën laten de 
meeste mensen liever niet over aan een 
ander. Toch kan het zijn dat iemand 
niet meer optimaal de eigen financiële 
belangen kan behartigen. Dan is het 
goed dat er professionals zijn  
zoals Beaufin.

Bij Beaufin vinden wij dat iedereen 
de ruimte moet hebben om te leven. 
Zekerheid over de financiën is dan een 
voorwaarde. Beaufin geeft zekerheid 
aan cliënten door te ondersteunen bij de 

financiële administratie en door taken 
over te nemen. Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen ondersteuning ontvangt 
die passend is bij zijn of haar specifieke 
situatie.  

Beaufin biedt financiële ondersteuning 
als bewindvoerder en budgetbeheerder. 
Afhankelijk van de situatie en 
problematiek van de klant wordt 
bepaald welke vorm van budgetbeheer of 
bewindvoering passend is. 

BEWINDVOERING & 
BUDGETBEHEER

EEN PERSOONLIJK VERHAAL

Een alleenstaande vrouw van middelbare leeftijd bevond zich in een crisissituatie. 
Haar schuldsanering was net rond toen er opnieuw schulden ontstonden. De 
betrokken schuldhulpverlener vroeg ons in te springen om haar situatie stabiel te 
maken.

Er waren niet alleen financiële problemen. Mevrouw had een lichtverstandelijke 
beperking waardoor zij moeite heeft met het lezen van zakelijke brieven. Haar 
verslavingsgevoeligheid maakte het haar situatie extra complex. Na een prettige 
kennismaking (intake) besloot zij bewindvoering bij Beaufin aan te vragen, waarna 
de kantonrechter instemde.  

Er lag beslag op haar uitkering en haar budget was krap. Maar er was perspectief. 
Eindelijk was zij verlost van de opdringerige deurwaarders en nare dreigbrieven bij 
haar post. Die gingen nu rechtstreeks naar de bewindvoerder i.p.v. naar haar adres.

Na een paar maanden bleek dat mevrouw op persoonlijk vlak en financieel mooie 
stappen zette. Haar schuldsaneringstraject slaagde tot ieders blijdschap. Na drie 
jaar was mevrouw volledig schuldenvrij. Ook dronk zij geen druppel meer en werd 
zij grootmoeder. Het leven lachte haar weer toe. Toen zij er zelf aan toe was, werd 
mevrouw intensief begeleid om zelf haar financiën weer te beheren. Een officieel 
einde van het bewind volgde en hoewel mevrouw nog wel eens belt voor advies,  
staat zij volledig op eigen benen. Toen mevrouw niet veel later een partner ontmoette 
met een financieel probleem, hing zij direct aan de lijn om zijn financiële zorgen weg 
te nemen.



DE ZEKERHEDEN  
VAN BEAUFIN

 Jouw eigen vaste contactpersoon  
 binnen Beaufin
 Geen wachtlijst
  Snelle professionele hulp:  

 binnen 24 uur contact
 Persoonlijke kennismaking op   
 gewenste locatie

De mensen van Beaufin hebben 
veel verstand van geld. En hoe je 
dingen moet regelen. Als je onze 
hulp inschakelt weet je zeker dat 
alles goed geregeld is. Een hele 
zorg minder.

BEWINDVOERING BIJ BEAUFIN

Wanneer iemand onder bewind 
komt bij Beaufin, dan worden 
wij verantwoordelijk voor de 
geldzaken. Er is dan bescherming 
en veiligheid op gebied van de 
financiën en administratie. Veel 
cliënten van Beaufin hebben 
een verstandelijke beperking, 
kampen met dementie of hebben 
psychiatrische problematiek. Ook 
andere omstandigheden kunnen 
een rol spelen, zoals het hebben 
van schulden.

BUDGETBEHEER BIJ BEAUFIN

Voor sommige mensen die 
financiële zorg nodig hebben, 
is bewindvoering een te zware 
maatregel. Toch kan er stabiliteit 
en financiële veiligheid nodig 
zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij in 
een schuldsaneringstraject zitten. 
In dat geval kan budgetbeheer 
passend zijn. Bij budgetbeheer doet 
de budgetbeheerder maar een deel 
van de administratie en geldzaken. 
Ook wanneer klanten uit het 
bewind gaan, kan budgetbeheer 
uitkomst bieden als tussenstap 
naar volledige zelfstandigheid. 

AANVRAGEN & CONTACT 

Wilt u een aanvraag indienen voor 
uzelf of voor een naaste? Stuur dan 
een e-mail via aanmelden@beaufin.
nl. Binnen 24 uur nemen wij contact 
met u op om een intake in te plannen. 

 Bellen kan uiteraard ook en is nóg 
sneller: 020- 3080 365.

WAT DOEN WE ALLEMAAL VOOR JE?

  BUDGETBEHEER   BEWINDVOERING

  Basis   Middel   Compleet

Werkzaamheden door budgetbeheerder/bewindvoerder Vaste lasten beheer Volledig beheer Bewindvoering

Betalen huur ● ● ●

Betalen gas/stroom ● ● ●

Betalen waterverbruik ● ● ●

  Betalen zorgverzekering ● ● ●

Betalen vaste last naar keuze, 
afdracht schuldhulp of reservering

● ● ●

Betalen overige vaste lasten ● ●

Betalen eenmalige bedragen ● ●

Post komt bij client thuis ● ●

Post komt bij Beaufin ●

Aanvragen toeslagen en minimaregelingen ●

Aanvragen kwijtscheldingen ●

Toeleiden naar schulddienstverlening ●

Bij beslag, de beslagvrije voet laten herzien ●

Stabiliseren van financiële situatie ●

Belastingaangifte door Beaufin ●

TARIEVEN

De kosten van bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de minister en 
bedragen  € 119,69 per maand (* in 2021 bij alleenstaande zonder schulden). 
Daarnaast gelden er  eenmalige opstart (intake) kosten van het bewind.  
Deze bedragen € 676,39. 

Vaak bestaat de mogelijkheid om voor de kosten van bewindvoering een 
vergoeding te krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand 
is inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente. Beaufin vraagt deze bijzondere 
bijstand voor u aan. 

Voor het tarief van budgetbeheer zijn twee varianten. Het Vaste Lasten Beheer en 
Volledig Beheer. De opstart voor beide varianten zijn eenmalig € 223,85. Daarnaast 
betaal je maandelijks een bedrag.

Maandelijkse kosten vaste lasten beheer   € 63,34
Maandelijkse kosten volledig beheer  € 84,46


