
Wie zijn wij 

Beaufin bestaat uit een team van enthousiaste medewerkers 
die hun expertise inzetten voor het maatschappelijk belang 
van bewindvoering en budgetbeheer. Al onze bewindvoerders 
zijn HBO of universitair opgeleid. De bewindvoerders  
worden ondersteund door een team van professionele 
assistent-bewindvoerders. 

Vanuit een diverse achtergrond en brede expertise, werken 
alle medewerkers dagelijks aan een professioneel beheer van 
de financiële zaken van haar klanten.

Beaufin beschikt over een breed netwerk van verwijzende 
instellingen en ondersteunende specialisten. Wij zijn hierdoor 
in staat om de financiële zorg te verlenen aan onze cliënten 
waarvan wij vinden dat iedereen die verdient. 

Beaufin bewindvoering is gevestigd in Amsterdam. Vanuit 
Amsterdam ondersteunen wij momenteel klanten in de 
provincie Noord-Holland en daarbuiten. 

Wij zijn laagdrempelig in het contact. 
Staan open voor feedback. Beaufin is goed 
bereikbaar op alle mogelijke manieren. 

Meer informatie 

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.
We beantwoorden uw vragen graag en helpen u bij 
de aanvraag.

• Voor meer informatie kunt u bellen naar 020 30 80 360,  
 mailen naar info@beaufin.nl of kijken op de website:
 www.beaufin.nl

• Beaufin is iedere werkdag telefonisch bereikbaar op   
 nummer 020 30 80 360.

• Formulieren en verdere documentatie zijn telefonisch 
 aan te vragen of te downloaden van onze website: 
 www.beaufin.nl

• Uiteraard is het ook mogelijk een medewerker van   
 Beaufin op kantoor van een hulpverlener, of bij u  
   thuis te spreken. U kunt ons bellen voor een afspraak.

Beaufin BV
Postbus 9407  |  1006 AK  Amsterdam

T 020 30 80 360
info@beaufin.nl  |  www.beaufin.nl

Extra begeleiding
voor hen die dit nodig hebben

Extra begeleiding
voor hen die dit nodig hebben



Welkom bij Beaufin 

Het beheren van de financiën of het opkomen voor de eigen 
(financiële) belangen laten de meeste mensen liever niet over 
aan een ander. Toch kan het zijn dat iemand niet meer in  
staat is om op te komen voor de eigen (financiële) belangen. 
Dan is het goed dat er professionals zijn zoals Beaufin. Beaufin 
ondersteunt mensen die de eigen financiële zaken niet meer 
kunnen of willen regelen. Dit kan zijn door ziekte, handicap, 
hoge leeftijd of andere bijzondere omstandigheden. 

Regio
De meeste van onze cliënten wonen in of om Amsterdam, 
Amstelveen, Zaanstad en Haarlem. Beaufin Bewindvoering 
ondersteunt echter mensen in de provincie Noord-Holland  
en daarbuiten. Over het algemeen bezoeken wij onze cliënten 
thuis of in de instelling waar zij verblijven. Reisafstand hoeft 
voor onze cliënten geen bezwaar te vormen.

Bewindvoering en Inkomensbeheer
Beaufin ondersteunt haar cliënten vanuit haar kantoor in 
Amsterdam als bewindvoerder of als budgetbeheerder.

Branchevereniging
Beaufin is een onafhankelijke organisatie, lid van de 
Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en 
Inkomensbeheerders (BPBI)

Wat is bewindvoering 

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die vastgelegd 
is in de wet. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken 
en beheert het vermogen. Bij bewindvoering (ook wel 
beschermingsbewind genoemd) gaat het om de financiële 
belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn 
eigendommen worden onder bewind gesteld. De hoofdtaak 
van de bewindvoerder is het beheren van alle zaken die onder 
bewind zijn gesteld. De bewindvoerder moet hier ook een 
goede administratie over voeren. 

Waarom bewindvoering?
De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt 
leefgeld overgemaakt naar de rekening van cliënt. Daarbij 
wordt het vermogen van cliënt beschermd. Bewindvoering 
kan veel zorg uit handen nemen bij mensen die niet in staat 
zijn om de eigen financiën te beheren, of bij hen die deze 
cliënten begeleiden.

Voor wie?
Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen 
financiële middelen te beheren.

Wanneer?
Er moet een indicatie zijn voor bewindvoering. Alleen wanneer 
de cliënt zelf niet in staat is de eigen financiën te beheren zal 
de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Dit kan wegens 
het hebben van lichamelijke en/of geestelijke problemen, of 
wegens het hebben van problematische schulden.

Hoe lang?
Onderbewindstelling kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd 
plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van de cliënt. 

Werkzaamheden

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind 
behoort het regelen van de financiële huishouding van de 
betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte 
doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, 
huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).
Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening 
en verantwoording afgelegd aan de betrokkene en aan de 
kantonrechter. Daarbij ontvangt betrokkene maandelijks 
(als gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben 
plaatsgevonden op de beheerrekening.

Levenstestament of volmacht
Wie behartigt uw belangen als u dat straks zelf niet 
meer kunt? Wie geeft u het vertrouwen? Wat gaat een 
vertrouwenspersoon voor u doen? Allemaal moeilijke 
vragen waar u ten tijde van nood, niet op zit te wachten. 
Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor 
situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, 
biedt een levenstestament of volmacht uitkomst. U kunt 
hierin onder meer vastleggen wie uw financiële belangen 
moet behartigen. Beaufin BV biedt u de zekerheid dat uw 
financiële belangen straks op onafhankelijke, professionele 
wijze behartigd worden. Neemt u voor meer informatie 
contact met ons op.

Budgetbeheer
Wanneer u momenteel moeite ondervindt met uw 
administratie en financiën, biedt Beaufin BV ook een 
mogelijkheid tot budgetbeheer. Hiermee krijgt u (beperkte) 
ondersteuning en machtigt u de budgetbeheerder om 
voor u financiële zaken te regelen. Neemt u voor meer 
informatie contact met ons op.


