
            Particulier 

De mensen van Delphi weten veel van 
inkomen en uitgaven. En hoe je  dingen moet 
regelen. Als u er voor kiest om ons in te 
schakelen dan gaan we samen aan de slag. U 
heeft een vast contactpersoon. Samen met 
hem of haar maakt u een plan voor  het geld 
dat u elke maand krijgt, voor het geld dat u 
uitgeeft en voor het geld dat er is voor de 
leuke  dingen. Samen brengen we in beeld hoe 
uw eventuele schulden er uitzien en welke 
acties we gaan ondernemen om deze schulden 
af te lossen. Wij gaan vanuit uw inkomen uw 
betalingen doen van al uw rekeningen. We 
regelen uw toeslagen en verzekeringen. 
Zorgen dat er leefgeld beschikbaar is. En we 
zorgen ervoor dat u ook spaart, voor als er 
eens iets duurs betaald moet worden. U hoeft 
dus zelf even niks te doen. 

DAT HEET BEWINDVOERING!     

Het is een hele officiële rol  die we voor u 
krijgen. Wij mogen alleen voor u werken als u 
én de rechter het goed vinden. De rechter 
controleert namelijk zolang u bij ons bent of 
wij ons werk voor u wel goed doen. Zo weet u 
zeker  dat u in veilige en goede handen bent. 

Wat doen wij nog meer?        
 • Het in orde maken/invullen van alle 

benodigde formulieren en documenten 
voor de rechtbank. 

 • Opstellen van een Budgetplan. 
 • Het op afstand houden van eventuele 

schuldeisers en deze afbetalen. 
 • Het doorbetalen van de vaste lasten. 
 • Ervoor zorgen dat u op tijd over uw 

leefgeld kunt beschikken. 
 • Aanvragen van subsidies en van de 

eventuele toeslagen   
 • Aanvragen van Bijzondere Bijstand. 
 • Kwijtscheldingsverzoeken wanneer u 

schulden heeft. 
 • Aanvragen benodigde verzekeringen 

(o.a. ziektekosten, inboedel, WA, etc.). 
 • Onderhouden van contacten met de 

instanties. 
 • Belastingaangifte box 1. 
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Wie zijn wij? 

Delphi Bewindvoering is een door de rechtbank 
goedgekeurd bedrijf dat mensen helpt om hun 

financiën onder controle te krijgen zodat ze 
uiteindelijk weer volledig zelfredzaam met hun 
geld om kunnen gaan. De rechtbank controleert 
alles wat we doen. U bent bij ons dus in veilige 

handen. 

Ook voor mensen die blijvend niet meer 
zelfredzaam zijn kan door de familie of de 

instelling onze hulp worden ingeroepen. Denk 
hierbij aan dementerende ouderen, jongeren die 
begeleid wonen en verstandelijk gehandicapten. 

Naast de vaste taken die een bewindvoerder 
doet bieden wij vanuit onze kennis en ervaring 
meer. Door een professionele back office met 

een sterk geautomatiseerd administratief 
systeem kunnen wij meer tijd besteden aan uw 
persoonlijke situatie en maken we daar ook tijd 
voor. Delphi beschikt over een groot netwerk dat 

we kunnen inroepen voor uw persoonlijke 
situatie. Denk hierbij aan juristen,notarissen, 

schuldhulpverleners, budgetcoaches, enz. 

http://info@delphibewind.nl/

