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Wat verwacht KaraBewind van u?

• U stuurt alle financiële post die u nog ontvangt, direct door
naar uw bewindvoerder.

Hiermee bedoelen wij zaken zoals:
1. Post van de belastingdienst
2. Loon- en/of uitkeringsspecificaties
3. Post van schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus
4. Post van huur, gas, water, licht, ziektekosten, verzekeringen,

telefoon, internet, abonnementen
5. Afschriften van alle bankrekeningen

• U mag geen nieuwe schulden meer maken.
• U mag geen goederen op rekening meer kopen (o.a. via

internet) zonder met uw bewindvoerder te overleggen en
(schriftelijke) toestemming van de bewindvoerder te hebben
gehad.

• U mag geen contracten meer aangaan zonder met uw
bewindvoerder te overleggen en (schriftelijke) toestemming van
de bewindvoerder te hebben gehad.

• U dient iedere verandering van inkomen of uitkering direct aan
uw bewindvoerder te melden.

• U dient iedere verandering van uw uitgaven direct aan uw
bewindvoerder te melden.

• U dient iedere verandering in uw persoonlijke situatie direct aan
uw bewindvoerder te melden (samenwonen, scheiding,
verhuizing enz.).

• KaraBewind verwacht van u dat u bereid bent om samen met de
bewindvoerder uw financiële problemen aan te pakken. Dit
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betekent dat u zelf ook waar mogelijk in actie dient te komen.

Wat mag u van de bewindvoerder verwachten?

• U krijgt van de bewindvoerder een inlogcode waarmee u kunt
inloggen via http://mijn.onview.nl. Hier kunt u al uw financiële
zaken inzien, zoals uw budgetplan, de in- en uitgaven en
eventueel uw huidige saldo.

• De bewindvoerder zal een bankrekening openen op uw naam.
Deze is bedoeld voor al uw inkomsten en uitgaven.

• Indien nodig zal de bewindvoerder een bankrekening openen
(samen met u) voor uw leefgeld zonder debet faciliteit.

• De bewindvoerder zorgt ervoor dat, als uw saldo het toelaat, uw
betalingen op tijd zullen worden overgemaakt, evenals uw
leefgeld.

• De bewindvoerder schrijft alle financiële instanties, waar u ons
van op de hoogte heeft gesteld, aan.

• De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle toeslagen en andere
tegemoetkomingen dia van toepassing zijn op uw situatie,
worden aangevraagd.

• De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting wordt ingediend.

• In het geval dat er schulden zijn, zal de bewindvoerder u
begeleiden bij het aanvragen van een aanvraag schuldsanering /
WSNP (wet sanering natuurlijke personen).

• U kunt uw bewindvoerder telefonisch bereiken op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op vrijdag
tussen 9.00 en 10.00 uur op : 06-48517619 of per mail :
info@karabewind.nl
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