
Wie zijn wij?

Bij BB&F Salland werken gedreven en sociale 

werknemers. Samen hebben zij al meerdere jaren 

ervaring in het vak van bewindvoering, mentorschap 

en curatele. In de afgelopen jaren hebben zij al veel 

particulieren en bedrijven geholpen met het op orde 

brengen van de fi nanciën en de vele zorgvragen. Het 

kantoor is gevestigd in Hardenberg, maar dagelijks 

bieden zij hulp aan mensen uit heel Nederland.

Neem voor meer informatie ook eens een 

kijkje op onze website, www.bbenf.nl

Of neem contact op via onderstaande gegevens 

voor een persoonlijk gesprek. info@bbenf.nl, 

0523 - 270 550 (tussen 8.30 en 11.00 uur bereikbaar) www.bbenf.nl
&
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Bewindvoering

Ben jij of ken jij iemand die door schulden, ziekte 

of psychische problemen niet zijn/haar eigen geld 

kan beheren? Dan is bewindvoering mogelijk een 

oplossing. Hierbij beheert een bewindvoerder jouw 

fi nanciën. Er wordt gezorgd dat jouw vaste lasten 

op tijd betaald worden, hiermee neemt de kans op 

(nieuwe) schulden af. De bewindvoerder beschermt 

je zodat anderen geen misbruik kunnen maken van 

jouw situatie. 

Werkzaamheden van een
bewindvoerder zijn o.a.:

• Financiële administratie

• Regelen van o.a. zorg- en huurtoeslag

•  Aanvragen van kwijtschelding inzake o.a. 

gemeentelijke belastingen

•  Jaarlijks een verslag indienen bij de rechter 

over het verloop van het bewind

Het bewind dient aangevraagd te worden bij de 

rechtbank. BB&F Salland kan je hierbij helpen. De 

rechter bepaald of het bewind nodig is. Is dit het 

geval? Dan kan BB&F Salland jouw bewindvoerder 

worden.  

Mentorschap

Door psychische of lichamelijke problemen kunnen 

personen soms niet hun eigen zorg regelen en/of 

controleren. Bijvoorbeeld bij een verstandelijke 

beperkingen of dementie. Herken jij jezelf hierin of 

ken jij iemand die in dit beeld past? Dan zou een 

mentor een oplossing kunnen zijn. De mentor is een 

persoon die naast je staat en jouw belangen 

behartigd op het gebied van zorg en welzijn. Het is 

een manier van bescherming voor personen die niet 

goed zelf kunnen beslissen over verzorging, verplich-

ting, behandeling of begeleiding. Ook kunnen er 

soms veel verschillende instanties betrokken zijn. 

De mentor kan dan een centraal aanspreekpunt zijn. 

Werkzaamheden van
een mentor zijn o.a.:

•  Meekijken in zorg- en welzijnkeuzes

•   Betrokkenen ondersteunen of vertegen-

woordigen tijdens gesprekken m.b.t. zorg

•  Actie ondernemen als de geleverde zorg 

niet naar wens verloopt 

•  Jaarlijks een verslag indienen bij de rechter 

over het verloop van het mentorschap

Het mentorschap dient aangevraagd te worden bij 

de rechtbank. BB&F Salland kan je hierbij helpen. De 

rechter bepaald of het mentorschap nodig is. Is dit het 

geval? Dan kan BB&F Salland jouw mentor worden.  

Curatele

Curatele is de meest verregaande vorm van rechts-

bescherming. Een curator staat een persoon 

bij op het gebied van fi nanciën, zorg en welzijn en 

bij persoonlijke beslissingen. Voor praktisch elke 

handeling en beslissing moet de curator toestemming 

geven. Curatele zal nodig zijn als bewindvoering en 

mentorschap samen niet voldoende is. 

Werkzaamheden van een 
curator zijn o.a.:

• Alle werkzaamheden van een bewindvoerder

• Alle werkzaamheden van een mentor

• Bijstaan in elke handeling en/of beslissing

Curatele dient aangevraagd te worden bij de 

rechtbank. BB&F Salland kan je hierbij helpen. 

De rechter bepaald of curatele nodig is. Is dit het 

geval? Dan kan BB&F Salland jouw curator worden. www.bbenf.nl&&


