Zorgen?

Een vrijblijvend gesprek

Het kan je zomaar overkomen: zorgen waar je alleen

Voor ik je daadwerkelijk kan helpen maken we

niet uitkomt.

kennis met elkaar in een eerste gesprek. In dit



Heb je iemand nodig die naast je staat en helpt?

gesprek staat vertrouwen en integriteit voorop. We



Heb je financiële zorgen waar je zelf niet meer

bespreken jouw situatie en zoeken samen naar de

uit komt?

beste oplossing.

Heb je behoefte aan iemand die meedenkt over

Uiteraard is dit eerste gesprek vrijblijvend.



hoe jij je geldzaken beter kan regelen?


Wil je iemand die helpt en de financiën van je
overneemt?

Contact
Telefoon: 050 – 211 29 60

Voor wie is bewindvoering?

E-mail:

info@vandiepenbewindvoering.nl

Website:

www.vandiepenbewindvoering.nl

Het kan gebeuren dat je je eigen financiën niet
(meer) zelf kunt regelen. Dit kan bijvoorbeeld komen
door:


(problematische) schulden,



verslavingsproblemen,



psychogeriatrische aandoeningen (dementie),



verstandelijke beperking(en),



psychische of lichamelijke beperkingen.

“Soms glipt het zó door je vingers.
Samen kunnen we daar iets aan doen”.

Van Diepen Bewindvoering

Stappenplan

Soorten bewindvoering



is er om alle geldzaken op orde te krijgen,

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn werk ik

Er zijn verschillende soorten bewindvoering. Van



weet hoe het werkt,

met een stappenplan.

Diepen Bewindvoering kan je in de verschillende



helpt stap voor stap,



zorgt



voor

een

situaties helpen.
persoonlijke

aanpak

en

garandeert vertrouwen, rust en stabiliteit,

Eerst gaan we in gesprek om te bouwen aan een

Beschermingsbewind

voldoet aan alle door de rechtbank gestelde

goede persoonlijke relatie; elkaar leren kennen en

Van Diepen Bewindvoering is er om de inkomsten

vertrouwen. Ik zorg ervoor dat jij het gevoel hebt dat

en uitgaven te beschermen en te zorgen voor

ik iets voor je kan doen en dat het goed komt.

overzicht en stabiliteit. Ook probeer ik samen met jou

kwaliteitseisen,


Ontmoeting

komt vrijblijvend langs om kennis te maken en

schulden te voorkomen en/of te verminderen. Dat

jouw situatie te bespreken.
Op een rijtje

heet beschermingsbewind.

Dan zet ik een aantal zaken op een rijtje. Ik maak

Even voorstellen
Mijn naam is Erik van Diepen en mijn drijfveer is om

een overzicht van alle inkomsten en uitgaven,

Schuldenbewind

bezittingen en schulden. Ook zoek ik voor jou uit of

Zijn er schulden en lukt het niet deze af te lossen,

je misschien (nog) recht hebt op geld; bijvoorbeeld

dan begeleid Van Diepen Bewindvoering jou naar

een huur- of zorgtoeslag.

mogelijke oplossingen.

hulp te bieden die er toe doet. Daarmee wil ik
mensen helpen die het nodig hebben.

Regelen

Voordat ik werkzaam werd in de financiële
dienstverlening heb ik als leidinggevende brede
werkervaring

en

mensenkennis

opgedaan

in

verschillende functies in de zakelijke- en financiële
dienstverlening, verzekeringen en detailhandel.
Nu beleef ik veel plezier en voldoening met het
helpen en bijstaan van mensen in lastige financiële
situaties.
Mijn kracht ligt in mijn manier van werken; vakkundig
en doortastend met een persoonlijke aanpak.

Dat heet schuldenbewind of schuldsanering.
Voor we dan echt van start kunnen gaan moet de
kantonrechter

toestemming

geven

om

jouw

geldzaken door mij te laten regelen. Dit regel ik voor
je. Na de uitspraak van de rechter voert Van Diepen
Bewindvoering het bewind.
Ik neem contact op met alle organisaties waar jij mee
te

maken

hebt

en

vertel

dat

Van

Diepen

Bewindvoering nu jouw financiële zaken behartigd.
Ik vraag hun om alle relevante post naar mij te
sturen.

