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LAMBERS COMPLEET OFFICE MANAGEMENT 

heeft een uitgebreid pakket om:
                                   
u uit de wind te houden.

Lambers com biedt financiële bescherming 

aan bedrijven en particulieren, 

een zogenoemde paraplufunctie 

voor uw financiële wereld

Onder deze paraplu valt:

• Bewindvoering

• Budgetbeheer

• Budgetcoaching
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Bewindvoering
Mensen kunnen door allerlei lichamelijke, psychische 
of sociale omstandigheden tijdelijk of permanent niet 
in staat zijn om hun eigen financiële belangen te 
behartigen. 
Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind 
genoemd, kan dan wenselijk of noodzakelijk zijn. 
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel waarbij 
de financiële belangen, vermogen en inkomen onder 
bewind van anderen worden gesteld. 

Een verzoek voor onderbewindstelling kan ingediend 
worden bij de kantonrechter. Dit kan men zelf doen maar 
dit kan óók aangevraagd worden door de partner, iemand 
van de naaste familie of via een zorgverlenende instelling.

De werkzaamheden van de bewindvoerder bestaan 
onder andere uit:
•  inventariseren van inkomsten, uitgaven,  

schulden en bezittingen
•  informatie inwinnen bij diverse relevante  

instantie en instellingen
•  aanvragen van huursubsidie, zorgtoeslag 
•  aanvragen van bijzondere bijstand, 

persoonsgebonden budget (PGB)
•  verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
•  doorbetalen van vaste lasten
•  jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Het tarief voor bewindvoering wordt jaarlijks door 
het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters) vastgesteld.
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Budgetbeheer
Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) 
en budgetbeheer, is dat budgetbeheer niet via de 
kantonrechter wordt verkregen.
Budgetbeheer is vrijwillig en wordt onderling 
overeengekomen tussen de cliënt en Lambers com.
Samen met de cliënt wordt een budgetplan gemaakt dat 
op de persoonlijke situatie van de cliënt is afgestemd. 
Alle gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. 
De hoofdtaak bij budgetbeheer is het verzorgen van de 
financiële administratie.

Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan 
zijn om in budgetbeheer te komen. De schuldeisers 
zullen makkelijker medewerking verlenen als de 
financiën door Lambers com beheerd worden.

Budgetbeheer is een samenwerking tussen cliënt en 
Lambers com, daarom verwachten wij dat cliënt:
•  ons gedurende de regeling op de hoogte houdt van 

veranderingen in inkomen of gezinssamenstelling etc.
•  zich actief opstelt en meewerkt
•  geen nieuwe overeenkomsten afsluit
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Budgetcoaching
De budgetcoach helpt! 

We leven in een maatschappij van veel werken, zorg 
voor de kinderen, het huishouden, sociale contacten 
onderhouden, sporten, uitgaan, boodschappen doen, 
dieren verzorgen en ook nog schipperen tussen de 
verschillende instanties. Dit kost tijd en tijd kost geld. 

Het schiet er vaak bij in om dan ook nog eens met de 
papieren aan de slag te gaan. 
Het is een vervelend karwei maar ook belangrijk, want 
voor u het weet bent u een rekening of een herinnering 
vergeten en deze wordt al snel omgezet  
in een aanmaning met hoge kosten.  

De budgetcoach helpt u hiermee op weg: om rust te 
creëren en de zaken op orde te stellen én om samen 
met u doelen te stellen en deze te bereiken.
Wat is belangrijk en wat kunt u met een gerust hart 
weggooien?
 
Budgetcoaching is een stap in de goede richting van  
het zelfstandig beheren van uw financiën.  
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Tar ieven op aanvraag



Postbus 19
3755 ZG Eemnes

T 035 5315123
F 035 5772629

admin@lamberscom.nl
www.lamberscom.nl
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