
De Belangenbehartiger

Bureau voor
beschermingsbewind en

curatele

Contact

Wij maken graag een afspraak met u! Wij zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 
12:00 uur. 
Als het dringend is, kunt u een bericht achterlaten, 
wij zullen u dan nog dezelfde dag terugbellen. 

Uiteraard is het ook mogelijk een medewerker op 
kantoor of bij u thuis te spreken. U kunt hiervoor 
een afspraak te maken.

De Belangenbehartiger

Bureau voor
 beschermingsbewind en curatele

Postbus 49
1906 ZG Limmen

Telefoon: 06-48820833
Website:

www.debelangenbehartiger.nl
E-mail: info@debelangenbehartiger.nl



De Belangenbehartiger behartigt de financiële belangen van personen 
die dit zelf niet (meer) kunnen en/of hier (deels) regelmatig niet toe in 
staat zijn.  
Bijvoorbeeld oudere mensen of mensen met een psychische, 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook wanneer mensen 
door andere (tijdelijke) omstandigheden hun financiële belangen 
willen overdragen, is dat mogelijk.

De Belangenbehartiger is opgezet door Tineke Komen en Leonie Admiraal 
begin 2008. Inmiddels hebben veel ervaring als het gaat 
beschermingsbewind/curatele en het op orde brengen van de financiën en 
administratie. 

Omdat wij kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden zijn wij lid van 
de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomens-
beheerders.

Beschermingsbewind, zodat u krijgt waar u recht op heeft en uw
administratie altijd op orde is!

Wat heeft De Belangenbehartiger u te bieden?

Neemt de administratie uit handen en brengt deze op orde
De Belangenbehartiger brengt de financiële situatie zo snel mogelijk op orde, 
zodat u zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Samen met u wordt 
er jaarlijks een budgetplan opgesteld. De huur, de energie en alle andere vaste 
lasten worden keurig op tijd betaald. Het is daarnaast altijd duidelijk hoeveel 
geld er nog te besteden is. Als u 
bepaalde uitgaven wilt stopzetten of 
nieuwe uitgaven wilt doen, regelen wij 
dit voor u, als er ruimte is binnen het 
budgetplan. We zorgen ervoor dat de 
familieleden, vrienden en/of 
hulpverleners de financiële/
administratieve zaken kunnen 
overdragen.

Vraagt tegemoetkomingen en/of subsidies aan
Door ondoorzichtigheid van de verschillende regelingen waar mensen 
gebruik van kunnen maken, of door de complexiteit van het aanvragen van 
deze regelingen lopen mensen inkomsten mis. Zorgvuldig wordt de situatie
bij aanvang doorgenomen, zodat u geen inkomsten, tegemoetkomingen 
en/of subsidies hoeft mis te lopen.
Daarnaast is er tussentijds regelmatig contact, om wijzigingen door te 
nemen en u te informeren. Ook kunt u zelf contact opnemen, wanneer u 
vragen heeft of een wijziging wilt doorgeven. 

Helpt ook wanneer er schulden of betalingsachterstanden zijn
Als u schulden of  betalingsachterstanden heeft, regelen wij dat deze 
worden aangepakt.

Kosten

Het is altijd  mogelijk om vrijblijvend informatie in te 
winnen. Pas wanneer u gebruik maakt van onze diensten 
worden de kosten daarvan in rekening gebracht. 

Voor de actuele prijzen kunt u contact met ons opnemen, 
of een kijkje nemen op onze website.

Nadere informatie

Zowel telefonisch als via de website van De Belangenbehartiger kunt u 
meer informatie inwinnen over beschermingsbewind, de kosten en de 
aanvraagprocedure. Formulieren en documentatie zijn bovendien te 
downloaden van onze website.


