Een hele
geruststelling

Bereikbaarheid:

Findool is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 13.00 uur en op vrijdag tot 11.30

uur. Stuurt u ons een mail of brief, houd dan svp
rekening met een reactietijd van maximaal

5 werkdagen. Maak gebruik van onze algemene

contactgegevens of van de persoonlijke gegevens
die u ontvangt van uw zaakbehandelaar.

Contact:

Postbus 112

Postbus 258

E: info@ﬁndool.nl

E: info@ﬁndool.nl

7440 AC Nijverdal
T: 0548-88 20 15

4460 AR Goes

T: 0113-76 07 50

Kijk voor meer informatie op www.ﬁndool.nl

Beschermingsbewind
mentorschap en curatele

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele
Soms kunnen mensen niet goed voor
zichzelf zorgen of hun ﬁnanciele zaken
regelen. Dit maakt dat mensen echt in
ﬁnanciële én psychische nood
kunnen raken.

Herkent u dit? Weet dan dat Findool voor
u klaarstaat om u te helpen met praktische
oplossingen voor de korte én langere
termijn. Een hele geruststelling!

Plan van aanpak

Contactpersoon

een plan van aanpak op. Naast het doel van de maatregel,

gebied van ﬁnancien. Heeft u daarnaast een mentor of

Voor uitvoering van de opgelegde maatregel stelt Findool
staan daarin alle afspraken die we maken om deze doelstelling
te bereiken. Zo’n plan van aanpak stellen we op tijdens het

intakegesprek. Na het vaststellen hiervan, sturen we het als
bijlage mee met het verzoekschrift.

Inzicht in uw gegevens

Findool vindt openheid en transparantie heel belangrijk.

We werken immers met uw geld. Daarom kunt u, via onze

‘cliënteninkijk’, op elk gewenst moment, via internet, zien wat
er met uw geld gebeurt. U ontvangt een persoonlijke code

Findool, voor rust, houvast en zekerheid

Een mentor neemt vooral beslissingen over persoonlĳke zaken

en persoonlĳke zaken. Zoekt u, vrĳwillig of gedwongen,

is ook een combinatie nodig van beschermingsbewind en

Findool helpt mensen bĳ het ordenen en regelen van ﬁnanciële
professionele hulp bĳ het oplossen van de probleemsituatie van
uzelf of uw naaste? Vraag dan een persoonlĳk gesprek aan met
een medewerker van Findool. Onze medewerker luistert naar
uw verhaal en legt uit hoe we u stapsgewĳs helpen om zaken
op de rit te krĳgen en te houden. Dat geeft u rust, houvast en
zekerheid.

Het verschil tussen beschermingsbewind
mentorschap en curatele
U of een familielid kan een of meerdere beschermingsmaat-

reglen aanvragen. Een goed besluit als u ﬁnanciële problemen
hebt of als u het moeilijk vindt om goed voor uzelf te zorgen.
De kantonrechter zal uiteindelijk beslissen of de maatregel
wordt uitgesproken. Kiest u een bewindvoerder, mentor of

rond verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Soms
mentorschap. Stelt de rechter u onder curatele dan neemt een
curator van Findool alle beslissingen voor u op ﬁnancieel en
persoonlĳk gebied.

zorggerelateerde zaken een andere contactpersoon met de
benodigde kennis op het gebied van zorg en welzijn.

Kwaliteit

Kwaliteit en continuïteit zijn belangrijke kenmerken voor
onze organisatie. Findool werkt daarom met ervaren en
goed opgeleide professionals. Zij houden zich aan de

vastgestelde kwaliteitsnorm en de landelijke richtlijnen die

de brancheorganisatie hanteert. Ook houdt Findool zich aan

de beroepscode voor Professionele Bewindvoerders (NBPB),

waarbij ze is aangesloten. Met u gaan we voor het vinden van

oplossingen en het bereiken van de gestelde doelen. Daarmee
hangt ons gezamenlijk succes dus ook af van uw actieve en

constructieve medewerking. Findool voldoet aan de wettelijke
kwaliteitseisen die gesteld worden.

Staat u onder beschermingsbewind en/of onder mentorschap,
dan blijft u handelingsbekwaam. U mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten in overleg met uw bewindvoerder of

mentor. Staat u onder curatele dan bent u handelingsonbek-

waam. Dit betekent dat u zonder toestemming van de curator

geen rechtshandelingen mag verrichten. Zo’n rechtshandeling

is bijvoorbeeld het aangaan van een mobiel abonnement voor
uw telefoon.

Heeft u een bewind op basis van verkwisting of problematische

Uiteraard om u in bescherming te nemen en om u te helpen

in het openbare curatele- en bewindsregister. Op die manier

met praktische oplossingen.

website www.ﬁndool.nl.

staat u onder curatele, dan krijgt u voor persoonlijke- of

Wel of niet handelingsbekwaam

curator van Findool, dan neemt hij/zij beslissingen over uw

geldgoederen en/of persoonlijk- of zorggerelateerde zaken.

waarmee u kunt inloggen in het ‘Smartkasboek’ op onze

Bij Findool krijgt u altijd een vaste contactpersoon op het

schulden of staat u onder curatele? Dan wordt dit gepubliceerd
kunt u beter beschermd worden.

“Dat geeft u rust,
houvast en zekerheid”

