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Lucassen Bewindvoering regelt uw 
geldzaken als dat nodig is!  
 

Iedereen kan het gebeuren: problemen die ontstaan bij het beheren van financiële 
zaken. Ondersteuning kan in dit soort situaties vaak een oplossing brengen, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: 

 mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen en die 
zij op eigen kracht niet meer opgelost kunnen krijgen; 

 ouders van kinderen met een beperking hebben graag de zekerheid dat zich iemand 
over hen ontfermt, zodra zij hier zelf niet meer toe in staat zijn; 

 ouderen hebben vaak de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, 
maar vaak is het voor hen ondoenlijk om een financieel overzicht te behouden. Hun 
kinderen geven dan vaak de voorkeur aan een neutraal professioneel kantoor, in 
plaats van een familielid; 

 personen met een handicap of andere beperking zijn vaak niet goed op de hoogte 
van aanwezige voorzieningen en regelingen; ook voor hen is hulp vaak gewenst. 

 
Heeft u of uw partner hulp nodig bij het regelen van geldzaken …….. dan leest u 
hieronder meer over de financiële ondersteuning door Lucassen Bewindvoering. U krijgt 
informatie over onze diensten en leest hoe Lucassen Bewindvoering u hierbij zo goed 
mogelijk kan helpen. 
 
Bewindvoering…wat is dat? 
Dat houdt in dat iemand anders uw geldzaken regelt. Een bewindvoerder neemt namens 
u beslissingen over uw financiën. Wilt u Lucassen Bewindvoering als bewindvoerder, 
dan volgt eerst bij u thuis een kennismakingsgesprek. Daar nemen wij samen het door u 
ingevulde aanmeldingsformulier door (zie www. lucassenbewindvoering.nl). In dit 
gesprek maken wij een analyse (quickscan) van uw financiële situatie en vertellen wij 
wat u van ons kunt verwachten en wij van u.   
 
Wij vinden het belangrijk dat wij beiden, u en wij, achter de samenwerking staan. Om u 
de gelegenheid te geven om hierover na te denken, nemen wij later in de week contact 
met u op. Bij wederzijds akkoord, maken wij snel een afspraak voor een intakegesprek. 
 
In dit gesprek vertellen we wat een bewindvoerder voor u doet en maken wij een 
gedetailleerder overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook worden de volgende 
onderwerpen besproken:  
 

 de bewindvoerder geeft u of uw begeleider alle contactgegevens; 
 

 de bewindvoerder bespreekt uw geldzaken en met welke organisaties u te maken 
heeft en krijgt; 

 

 de  bewindvoerder bespreekt uw wensen op financieel gebied, nu en voor de 
toekomst. 

 

http://www.lucassenbewindvoering.nl/
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Wij vragen de rechtbank om ons te benoemen tot uw bewindvoerder. Is de rechtbank 
hiermee akkoord, dan ontvangen u en wij de uitspraak van de rechtbank op papier.  
Een bewindvoerder van Lucassen Bewindvoering neemt daarna contact met u op voor  
een gesprek over de boedelbeschrijving, plan van aanpak en maakt uw dossier aan. 
 
Dossier en bankrekening 
De bewindvoerder maakt tijdens de gesprekken aantekeningen. Met alle informatie stelt 
hij of zij een overzicht op van uw bezittingen en eventuele schulden: uw dossier. Daarna 
opent en beheert de bewindvoerder uw bankrekening. Deze beheerrekening staat altijd 
op uw naam. Verder wordt er een onderliggende rekening, eveneens op uw naam 
geopend, de zogenaamde leefgeldrekening.  
 
Post en inkomsten 
De bewindvoerder stuurt ook alle organisaties waarmee u te maken heeft een brief. 
Hierin staat dat u een bewindvoerder heeft en dat alle post naar haar of hem moet 
worden gestuurd. In de brief staat ook dat alle inkomsten voortaan op de nieuwe 
beheerrekening moeten worden gestort. Binnen een maand na de uitspraak van de 
rechter maakt de bewindvoerder een overzicht voor u en de rechtbank. Hierin staat uw 
financiële situatie met uitleg op de datum van de uitspraak. 
 
Leefgeld 
Komen uw eerste inkomsten binnen op uw nieuwe beheerrekening dan maakt de 
bewindvoerder een nieuw overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van uw 
inkomsten en uitgaven bepaalt de bewindvoerder hoeveel leefgeld u elke week ontvangt. 
Let op: vanaf dat moment betaalt uw bewindvoerder al uw rekeningen. Tot dat uw eerste 
inkomsten op uw nieuwe beheerrekening binnen komen, betaalt u zelf uw rekeningen. U 
bent er zelf verantwoordelijk voor dat er maandelijks voldoende inkomen binnen komt. 
Zijn er veranderingen in uw inkomen of vaste lasten, geef dit dan op tijd aan ons door. 
Dit kan van invloed zijn op uw leefgeld!  
 
Bereikbaarheid 
Kijk dan voor meer informatie op onze website: www.lucassenbewindvoering.nl 
U kunt ons ook een e-mail info@lubv.nl sturen. Ook kunt u ons bellen van maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur in de ochtend.   
 
Waarom Lucassen Bewindvoering? 
Lucassen Bewindvoering heeft als hoofdtaak beschermingsbewind. Daarnaast 
ondersteunen wij u bij problematische schulden en begeleiden wij u eventueel naar, 
tijdens en na de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Ook bij juridische 
vraagstukken op deze terreinen, kunt u bij ons terecht. Wij zijn een bewindvoerings-
kantoor met een persoonlijke aanpak. U kunt uw eigen rekening op elk gewenst moment 
via de website via een inlogcode bekijken. U kunt ook met ons afspreken dat u elke 
maand een overzicht ontvangt, zodat u ziet welke rekeningen allemaal worden betaald. 
Lucassen Bewindvoering zorgt goed voor uw financiën. Elk jaar legt de bewindvoerder 
verantwoording af bij u en de rechtbank. Hiervan ontvangt u altijd een verslag op papier. 
 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op! 

http://www.lucassenbewindvoering.nl/
mailto:info@lubv.nl

