Wat kan Acto Bewindvoering voor u
betekenen?
►

Aanvragen van beschermingsbewind bij de
kantonrechter.

►

Regelen van de persoonlijke ﬁnanciële
huishouding.

►

Opstellen van een budgetplan.

►

Aanvragen uitkeringen en toeslagen.

►

Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding
gemeentelijke belastingen.

►

Beheer van inkomsten van de cliënt, zoals salaris
of uitkeringen (WAO/WIA-AOW-WAJONG).

►

Regelen van betaling van de vaste lasten.

►

Verzorging belastingaangifte, box 1.

►

PGB-administratie.

►

Treﬀen van betalingsregelingen in geval van een
beheersbare schuldenlast.

►

Onderhouden van contacten met diverse
instellingen.

►

Inkomens- of budgetbeheer.

►

Budgetcoaching.

Acto Bewindvoering is er voor particulieren, maar
werkt ook in opdracht van gemeenten, het UWV,
woningcorporaties, werkgevers, maatschappelijke
organisaties, zorg- en ouderencentra.

Deskundig, integer en persoonlijk
Juist in deze dienstverlening waar mensen vaak op
hun kwetsbaarst zijn, zijn waarden als vertrouwen en
integriteit uiterst belangrijk. De werkwijze van Acto
Bewindvoering is daarom dan ook deskundig, integer
en persoonlijk.
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Acto Bewindvoering helpt en brengt
rust in uw ﬁnanciële huishouding

Acto Bewindvoering
►

Regelt geldzaken wanneer dat nodig of gewenst is.

►

Voor particulieren die hun ﬁnanciële huishouding
niet (meer) zelf kunnen of willen uitvoeren wegens
een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook
bij sociaal-economische redenen.

►

►

In opdracht van gemeenten, het UWV,
woningcorporaties, werkgevers, maatschappelijke
organisaties, zorg- en ouderencentra.
Acto Bewindvoering helpt via beschermingsbewind,
inkomens- of budgetbeheer, budgetcoaching en
het voeren van de PGB-administratie.

Beschermingsbewind
“Mijn moeder wordt
dement en kan niet langer
de ﬁnanciën beheren.”

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij via de
Kantonrechter de bevoegdheid over de ﬁnanciën wordt
overgenomen.
Beschermingsbewind beschermt tegen ondoordachte
beslissingen of misbruik – een hele zorg minder.

Inkomens- of budgetbeheer
“Een van onze medewerkers
kampt met betalingsachterstanden
en wij ontvangen steeds vaker
verzoeken voor loonbeslag.”

Tijdelijke of vaste ondersteuning bij het beheer van
geldzaken.
Inkomensbeheer wordt ingezet bij wisselende of
weinig inkomsten of schuldenproblematiek. Met
inkomensbeheer worden de vaste lasten op tijd
betaald en betalingsachterstanden of (nieuwe)
schulden voorkomen.

PGB-administratie
“Ik vind de juiste zorg kiezen al
moeilijk, laat staan de
ingewikkelde PGB-administratie!”

Hulp bij PGB-administratie is er in principe voor
iedereen die een PGB heeft. Acto Bewindvoering
verzorgt de PGB-administratie en verantwoording.
Veelal vindt dit plaats in combinatie met
beschermingsbewind of inkomensbeheer.
Met Acto Bewindvoering weet u zeker dat alles soepel
en volgens de regels verloopt.

Budgetcoaching
“Heel eerlijk? Ik ben
het overzicht in mijn
geldzaken kwijt.”

Het kan iedereen overkomen om welke reden dan ook.
Acto Bewindvoering coacht u hierbij. U krijgt zicht op de
inkomsten en uitgaven door een heldere administratie.
Bovendien worden inkomsten en uitgaven beter op
elkaar afgestemd (budgetplanning).
Het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach helpt
onnodige schulden voorkomen.

Meer informatie?
Heeft u, uw familielid, medewerker, cliënt
of huurder hulp nodig bij het regelen van
de ﬁnanciële huishouding? Neem dan
contact op met Acto Bewindvoering.
Op deskundige en respectvolle wijze
werken wij samen aan rust in de
ﬁnanciële situatie. Open, transparant en
met waarborging van de privacy.

