
Hét bewindvoerderskantoor 

voor maatwerk

dementie en 

bewindvoering!

en dan?

vergoeding

Een bewindvoerder heeft recht op een 
vergoeding, de hoogte wordt jaarlijks 
bepaald door het LOK (Landelijk Overleg 
Kantonrechters). In geval van een minimum 
inkomen van de cliënt vraagt de bewindvoerder 
de vergoeding aan bij de bijzondere bijstand in 
de gemeente waar de cliënt woonachtig is.

afspraak

Wilt u meer informatie of iemand aanmelden 
voor bewindvoering en met ons een afspraak 
maken voor een intakegesprek, dan kunt u ons 
bellen of een mail sturen. 

Contactgegevens:

telefoon (dagelijks van 9-11 uur): 

0345 727900

e-mail: aanmelding@hct-advies.nl

website: www.hct-advies.nl

adres: 

Postbus 253

4100 AG Culemborg



FinanCieLe HULP biJ dementie
Belangrijk voor mensen die langdurige zorg 
nodig hebben is het behoud of verbeteren van 
kwaliteit van leven. Financiën spelen daarin 
een belangrijke rol. Uit ervaring weten wij dat 
de zorg voor iemand die lijdt aan de ziekte van 
Alzheimer veelomvattend is. Behalve de fysieke 
en emotionele zorg kan ook het financiële 
gedeelte behoorlijk wat tijd vergen. Geen zorgen 
hoeven maken of alles wel geregeld is, is een 
toegevoegde waarde in welbevinden, voor 
mensen met dementie en hun directe verzorgers.

Een mogelijkheid uw financiën op een veilige 
manier te regelen is beschermingsbewind.

wat doet een professionele 
bewindvoerder?

Een professionele bewindvoerder beschermt 
de financiën en het vermogen van de cliënt. In 
een persoonlijk gesprek met u, de rechter en de 
voorgestelde bewindvoerder wordt de aanvraag 
getoetst en de bewindvoerder benoemd.
Eén van de eerste taken van  een bewindvoerder 
is het opstellen van een boedelbeschrijving, dit 
is een overzicht van goederen en financiën, die 
onder het bewind vallen. Deze wordt ter controle 
naar de rechtbank verstuurd.

beheerrekening

Er wordt een beheerrekening geopend op 
naam van de cliënt waar de inkomsten op 
binnenkomen en alle vaste lasten van betaald 
worden. De bewindvoerder zorgt ook dat 
de voorliggende voorzieningen worden 
aangevraagd waarop een cliënt eventueel recht 
heeft. Hierbij kunt u denken aan bijzondere 
bijstand voor allerlei kosten mits het inkomen 
laag genoeg is. 
Jaarlijks controleert de rechtbank, middels een 
rekening en verantwoording, wat er betaald en 
ontvangen is op de beheerrekening. Maandelijks 
ontvangt de contactpersoon van de cliënt 
bankafschriften van de beheerrekening zodat 
inzicht in de financiën gewaarborgd blijft.

maatwerk

Maatwerk is het sleutelwoord, geen 
standaardpakket maar in overleg bepalen waar u 
behoefte aan heeft. Aan de hand van uw wensen 
wordt een behandelplan opgesteld waarin de 
afspraken zijn vastgelegd. Zo ontstaat er voor 
iedereen een veilige samenwerking die op de 
individuele wens is afgestemd. 

intake

Het opstarten van bewindvoering begint altijd 
met een intakegesprek, dit is geheel vrijblijvend 
en vooral informatief. De gesprekken vinden 
altijd plaats daar waar het voor u het makkelijkst 
is, meestal is dit bij de cliënt thuis in bijzijn van 
de betrokken hulpverleners.

stichting HCt-advies

Ons kantoor heeft een aantal professionele 
bewindvoerders in dienst, zij hebben ruime 
ervaring met mensen met dementie of andere 
neurologische aandoeningen.
Na de benoeming van de bewindvoering door 
de rechter zijn wij verantwoordelijk voor de 
financiële huishouding van de cliënt.

veiligheid

Onze stichting is aangesloten bij de BPBI, dit 
is de Branchevereniging voor Professionele 
Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Zo 
weet u zeker dat u met een veilig en goedgekeurd 
bureau te maken hebt.


