
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Help-man Februari 2018 

 

 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over de maand februari 2018.  

 

 Bewindvoerderskantoren worden ieder jaar gecontroleerd door de Rechtbank. Zo ook wij. Naar 

aanleiding van deze controle en de wens om Help-man verder te ontwikkelen is er besloten om onze 

werkprocessen te herzien. In deze nieuwsbrief willen wij met u delen wat dit voor u inhoudt. 

 We zijn blij dat we u kunnen melden dat we een tweede bewindvoerder hebben, te weten Daisy. Zij 

werkt al langere tijd bij ons kantoor volledig op de hoogte van uw dossier. Daisy zal samen met Milena 

het aanspreekpunt zijn voor de klanten. Brigitte heeft binnen Help-man andere werkzaamheden 

gekregen. 

 Het telefonisch spreekuur wordt verruimd: van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Het noodnummer is vervallen. Uiteraard kunt u ons ook bereiken per e-mail of het contactformulier op 

onze website. 

 Voor alle duidelijkheid hebben wij op de 2e pagina van deze nieuwsbrief een samenvatting gemaakt 

van wat u van uw bewindvoerderskantoor mag verwachten. 

 

 Extra leefgeld aanvragen: Het is mogelijk dat u soms door omstandigheden niet uitkomt met uw 

leefgeld. Dit extra geld kunt u door middel van het contactformulier aanvragen. Vermeld daarbij altijd 

de reden en het gewenste bedrag. Wij hebben twee werkdagen nodig om dit te verwerken. Heeft u 

extra geld nodig, vraag dit dan op tijd aan en met de vereiste informatie. 

 Leefgeld: Vanaf februari krijgen al onze klanten hun leefgeld op maandag gestort. Kreeg u het al op 

maandag, dan verandert er niets voor u. Als u op een andere dag uw leefgeld ontving dan hebben wij u 

hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 

Postadres 
Help-man Financiële Zorgverlener 
Postbus 6069 
9702 HB Groningen 
Tel: 050-7119444/ 0599-221144 
Mobiel: 06-30077803 (WhatsApp) 
www.help-man.nl  
Email: info@help-man.nl 
 

Spreekuur: 050-7119444/0599-221144      
Maandag 13.30-16.00      
Dinsdag 13.30-16.00      
Woensdag 13.30-16.00     
Donderdag 13.30-16.00      
Vrijdag  13.30-16.00      
 

 

Belangrijk 

http://www.help-man.nl/


 

 

WAARMEE KAN HELP-MAN U HELPEN? 

Iedere professionele bewindvoerder heeft verplichte taken gekregen van de Rechtbank om u te 
helpen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

• Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen 
• Optimaliseren van inkomsten en uitgaven 
• Opstellen van een huishoudelijk budget 
• Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen 
• Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen 
• Openen van bankrekening(en) 
• Aanvraag huur- en zorgtoeslag 
• Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen 
• Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 ) 
• Betalen van de vaste lasten 
• Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan 
• Postverwerking 
• Informeren en adviseren bij juridische zaken 
• Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank 
• 1x per 5 jaar een evaluatiegesprek 
• Samenwerken met schuldhulpverlening 

 
WAT KUNT U VAN HELP-MAN VERWACHTEN? 

 Alle bovengenoemde werkzaamheden 

 Reactie op uw telefoon, mail, WhatsApp binnen 2 werkdagen 

 Inzage in uw bankafschriften via SmartFMS 

 Op alle werkdagen telefonische bereikbaarheid van 13.30 tot 16.00 uur 
 
 

WANNEER DIENT HELP-MAN O.A. EEN MACHTIGING AAN TE VRAGEN BIJ DE RECHTBANK? 

 Bij geldaanvragen hoger dan € 1.500,- 

 Bij (gedwongen) verkoop van uw eigen woning 

 Bij wijzigen of afsluiten van een hypotheek 

 Als u geld wil schenken 

 Als u erfgenaam bent in een nalatenschap 
 

WEET DAT WIJ SAMEN MET U ERVOOR WILLEN ZORGEN DAT UW FINANCIËN GOED LOPEN. DIT 

DOEN WE DOOR MET U (EN/OF UW BEGELEIDER) SAMEN TE WERKEN. U STAAT ER NIET ALLEEN 

VOOR,  SAMEN STERK! 


