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Beschermingsbewind

Mentorschap

Mogen wij u begroeten als
nieuwe klant?

Curatele

Stichting 3D

Telefoon nummer :

Postbus 62

2290 AB Wateringen

Info@stichting-3d.nl

Inkomstenbeheer

voor een financieel gezonde toekomst!

www.stichting-3d.

Het zijn slechts enkele voorbeelden die wij hier
aanstippen.
Elke situatie is vanzelfsprekend weer anders
en de antwoorden meestal veel uitgebreider.
Neem daarom vooral contact op en leg de situatie
uit.
Geheel vrijblijvend uiteraard.

070-3686739



Stichting 3D
Lukt het u niet meer om uw eigen financiën te
beheren of geeft u het liever uit handen? Wij
willen u hier graag bij helpen!
Stichting 3D is een professionele
inkomensbeheer- en bewindvoerdersorganisatie
aangesloten bij de BPBI branchevereniging. Wij
willen mensen ondersteunen bij het realiseren van
een gezonde financiële toekomst.
Waar de wet- en regelgeving steeds verandert,
biedt Stichting 3D een stabiele basis door het
creëren van een constante financiële balans. Dit
op een transparante, eerlijke en betrokken wijze.
Zo kunnen wij de grootste vorm van stress en
zorg bij u wegnemen.

Beschermingsbewind
Wanneer u niet langer in staat bent om zelf uw
financiën te beheren staat de mogelijkheid
open om uw financiën uit te besteden aan een
professionele organisatie zoals stichting 3D.
Beschermingsbewind wordt uitgesproken door
de rechter. Dit betekent dat Stichting 3D onder
toezicht staat van de rechtbank voor het
beheren van uw financiën.

Schuldenbewind
Indien er sprake is van schulden zal er
schuldenbewind worden gevoerd. Dit betekent
dat Stichting 3D de financiën stabiliseert en
daarna de persoon in kwestie aan meldt bij de
schuldhulpverlening.

Inkomstenbeheer
Stichting 3D verzorgt al jarenlang het
inkomstenbeheer van mensen met de meest
uiteenlopende achtergrond.
Bijvoorbeeld het regelen van geldzaken van
ZZP’ers, het inkomstenbeheer van senioren of
van mensen die hier liever geen tijd aan willen
besteden.
Er zijn verschillende gradaties van
inkomstenbeheer. Voor een duidelijk overzicht
kunt u de website raadplegen.

U kunt telefonisch contact
met ons opnemen of per
e-mail.
Na een contactmoment
zal er een (vrijblijvend)
huisbezoek worden
gepland.

Mogen wij u begroeten als
nieuwe klant?


