






WAT DOEN WE ALLEMAAL VOOR JE

BEN JE HET ERGENS NIET MEE EENS
Het kan altijd zijn dat je het ergens niet mee eens bent of dat je een klacht hebt. We horen dat graag van je. Eerst 
probeert je contactpersoon er dan samen met je uit te komen. Via de telefoon of de mail, of door eens bij je langs 
te komen. Als je wilt vraag je daar ook je begeleider bij, of iemand anders. Blijven er problemen, dan volgt een 
gesprek met de leidinggevende van Beaufin en je contactpersoon. Is het dan nog niet opgelost, dan kan je een 
officiële klacht indienen. Het klachtenreglement staat op de website: www.beaufin.nl/over-ons/klachten.

AANVRAGEN & CONTACT 
Behoefte aan meer informatie over budgetbeheer? Stuur ons een e-mail via info@beaufin.nl.

Wilt u een aanvraag indienen voor budgetbeheer voor uzelf of voor een naaste? Stuur ons 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 360.

WE DOEN HET SAMEN
Wij vinden dat we samen moeten uitvinden, hoe je het beste met je geld omgaat. Het kan best wel eens gebeuren 
dat we zeggen dat iets niet kan. Omdat je niet genoeg geld hebt of omdat het niet zo handig is. We kijken dan 
samen of er misschien iets anders mogelijk is. Soms lukt dat goed, en soms lukt dat niet zo goed. Maar we 
proberen er altijd uit te komen. Bij budgetbeheer blijft de eindbeslissing jouw verantwoordelijkheid.

BUDGETBEHEER BEWINDVOERING

Basis Middel Compleet

Werkzaamheden door budgetbeheerder/bewindvoerder Vaste lasten beheer Volledig beheer Bewindvoering

Betalen huur x x x

Betalen gas/stroom x x x

Betalen waterverbruik x x x

Betalen zorgverzekering x x x

Betalen vaste last naar keuze, afdracht schuldhulp of reservering x x x

Betalen overige vaste lasten x x

Betalen eenmalige bedragen x x

Post komt bij client thuis x x

Post komt bij Beaufin x

Aanvragen toeslagen en minimaregelingen x

Aanvragen kwijtscheldingen x

Toeleiden naar schulddienstverlening x

Bij beslag, de beslagvrije voet laten herzien x

Stabiliseren van financiële situatie x

Belastingaangifte door Beaufin x


