
Betrouwbaar 
Betrokken 
Bereikbaar 

Dichtbij, open en helder. 

Manos Bewindvoering 

biedt u de helpende hand, 

u kunt de administratie in 

mijn handen leggen.  

Hand in hand verwerken 

en bewaken wij de 

geldzaken. Waar nodig 

houden we een hand 

boven het hoofd. 

Slaan we de handen 

ineen? 
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Manos Bewindvoering 
Een klein kantoor in Gemert. Dichtbij en betrokken.  

Hoogst persoonlijk, open en helder. Via een online 

administratie systeem en toegangscode kunt u op 

elk moment het dossier inzien en de 

betaalgegevens bekijken. 

Ik vind het belangrijk een goed contact te 

onderhouden met alle cliënten. Heeft u vragen of 

opmerkingen, aarzel dan niet en neem vooral 

contact op!  

Beschermingsbewind. 

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel 

voor de bescherming van mensen die niet zelf voor 

hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn 

of voor altijd. Deze maatregel beschermt mensen 

tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen 

die voor financiële problemen kunnen zorgen.  

 

“De geldzaken van onze broer 

en zwager liggen in handen 

van Manos Bewindvoering. 

Maar wij kunnen online 

meekijken wanneer we willen.” 

 

Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar.  

De rechter stelt het geld en de goederen onder bewind 

en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf een 

bewindvoerder kiezen. Samen met u regelt hij of zij 

alle geldzaken.  

U kunt beschermingsbewind aanvragen bij de 

kantonrechter met het aanvraagformulier 'Verzoek tot 

onderbewindstelling'. Bel of mail voor een afspraak, ik 

help u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen 

advocaat nodig. 
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Onder toezicht van de rechtbank. 

Net zoals iedere bewindvoerder werk ik onder 

toezicht van de kantonrechter. Naast alle 

jaarlijkse rekening- en verantwoordingen moet ik 

ook elk jaar mijn door een regsiter-accountant 

gedane controle naar de rechtbank sturen. Ik 

krijg alleen het recht om mijn werk voort te 

zetten als wordt voldaan aan strenge eisen. Dit 

biedt ú de zekerheid dat wordt toegezien op de 

kwaliteit van mijn dienstverlening.  

Door nascholing, bijscholing en het onderhouden 

van een netwerk blijf ik altijd up to date. 

De tarieven die gehanteerd worden zijn nooit 

hoger dan de wettelijk vastgestelde tarieven. 

Door samenwerking met collega bewindvoerders 

wordt continuïteit gewaarborgd en is de 

achterwacht geregeld. 

Contact opnemen 
Manos Bewindvoering 

Postbus 100 

5420 AC Gemert 

Telefoon 0492 – 764 004 

info@manosgemert.nl 

www.manosgemert.nl                                   

 C.P.A.A. (Cindy) Verbrugge 
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