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Kwaliteit
Bewindvoering, mentorschap en curatele kunnen worden aangevraagd bij de Rechtbank.

Wij bieden onze cliënten de nodige professionele ondersteuning,

Naast het toezicht dat de Rechtbank houdt op onze taak als bewindvoerder, mentor of

wanneer zij zelf niet meer in staat zijn om hun persoonlijke en/of

curator, is Stichting HFH ook aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele

financiële belangen te behartigen door hun lichamelijke en/of

Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

geestelijke toestand. Stichting HFH profileert zich als een organisatie
waar zowel de financiën, als de zorg van onze cliënten centraal staan.
Wij willen voor iedere cliënt een stabiele financiële situatie creëren
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en/of de beste zorg selecteren.

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Diensten

Budgetbeheer (beperkt inkomensbeheer)

Bewindvoering

Curatele

Voor meer informatie over onze diensten

Budgetbeheer is de lichtste vorm van

Bewindvoering is voor mensen die door hun

Een curator neemt zowel beslissingen

verwijzen wij u door naar onze website:

ondersteuning. Deze vorm is bedoeld

lichamelijke en/of geestelijke toestand niet in

op financieel gebied als op zorggebied.

www.stichtinghfh.nl

wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het

staat zijn ten volle hun vermogensrechtelijke

Een curator is praktisch gezien een

nakomen van de maandelijkse fi nanciële

belangen behoorlijk waar te nemen. Het

bewindvoerder én een mentor. De zeggen-

verplichtingen. U bent nog wel in staat

beheer over het vermogen valt toe aan de

schap gaat echter nóg iets verder dan bij

andere financiële zaken te regelen zoals het

bewindvoerder. De stichting zal hier natuurlijk

bewindvoering en mentorschap. Een cliënt

aanvragen van kwijtscheldingen, het doen

zo veel mogelijk h
 andelen in de geest van

onder curatele is handelingsonbekwaam:

van belastingaangifte en het regelen van

uzelf voor zover de financiën dat toelaten.

ook voor persoonlijke beslissingen dient u

een verhuizing. De werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het uitvoeren

toestemming te vragen aan de curator.

worden op contractbasis uitgevoerd.

Volmacht (volledig inkomensbeheer)

verkopen van uw huis of de administratieve

Executele en het afwikkelen
van de nalatenschap

Deze ondersteuning neemt de gehele

afhandeling van uw verhuizing.

Door gebruik te maken van een executeur
bent u er zeker van dat alles rondom uw

financiële administratie van u uit handen.

• U kunt Stichting HFH bereiken via
de telefoon, e-mail of per post.
Wij zullen zo spoedig mogelijk op
uw vragen reageren.
• Stichting HFH is tijdens het

van de hele financiële administratie, het
ontvangen van alle financiële post tot het

Contact

telefonisch spreekuur van maandag
tot en met donderdag van 09.30
tot 12.30 uur bereikbaar.
• Zorgprofessionals en hulpverleners
kunnen ook buiten het spreekuur

De werkzaamheden van een volmacht

Mentorschap

nalatenschap zorgvuldig en professioneel

contact opnemen met Stichting

en bewindvoering komen overeen, maar

Waar u bij bewindvoering wordt

wordt afgehandeld. Voor zowel bestaande

HFH.

de stap naar de kantonrechter is hier niet

vertegenwoordigd op het financiële vlak,

cliënten als niet-cliënten kan de stichting

nodig: de werkzaamheden worden op

wordt u bij mentorschap vertegenwoordigd

optreden als executeur. Met u worden

contractbasis uitgevoerd. Een volmacht

bij de zorgbeslissingen. Een mentor neemt

alle persoonlijke wensen doorgenomen.

is geschikt wanneer het iets zwaardere

beslissingen over de verzorging, verpleging,

Voor cliënten die bij ons onder volmacht of

bewind nog niet nodig is.

behandeling en begeleiding van de c
 liënt.

bewind staan zorgen wij bij het ontbreken

De mentor laat u voor zover mogelijk

van een executeur ook voor de afwikkeling

meebeslissen.

van de nalatenschap.

