Cliënten spreekuur
Voor meer informatie kunt u ons bellen
op maandag t/m donderdag
van 9:00 tot 12:00 uur

Tel: 030 - 6777 910

of via onze website www.bbib.info
ga naar menu “voor cliënten”

Postadres
BBIB B.V. (Bureau voor Budget en Inkomens
Beheer Midden Nederland B.V.)
Postbus 139
Kantoortijden:

3430 AC Nieuwegein

Maandag t/m donderdag
9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur

Huisbezoek of kantoorbezoek uitsluitend

Vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur

op afspraak.

BBIB B.V. is een onderdeel van Tulla Beheer B.V.
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Wie zijn wij

Voor wie

Budgetbeheer

Het Bureau voor Budget en Inkomens Beheer
Midden Nederland BV bestaat inmiddels 10 jaar.

Mensen die het moeilijk vinden om hun geld goed
te beheren, kunnen door BBIB worden geholpen
om te voorkomen dat er (problematische)
schulden ontstaan.

Budget beheer is vrijwillig, onze werkzaamheden
zijn beperkter dan onder bewindvoering.
Er is geen gang naar de rechtbank voor nodig.
Er wordt een contract opgesteld met daarin
opgenomen de werkzaamheden en afspraken.

In de loop van de jaren is het bureau gegroeid
naar een middelgroot bureau voor de ruime
omgeving van de provincie Utrecht.
Alle medewerkers zijn goed opgeleide en ervaren
professionals en voldoen aan de gestelde eisen
van de overheid.
Wij zijn lid van de branchevereniging NVVK.
Daarnaast hebben wij een vergunning van de AFM.
Wij zijn toegelaten door de rechtbank Midden
Nederland als bewindvoerder en kunnen daarmee
landelijk als bewindvoerder opereren.

Zolang er geen hoge schulden zijn, is er meestal nog
niet veel aan de hand. Iedereen heeft wel eens
een rekening die “even” niet betaald kan worden.
Worden het meer rekeningen of zijn het hoge
rekeningen, dan ontstaat er vaak een probleem,
die steeds lastiger opgelost kan worden.
Wacht men te lang om hulp in te roepen, dan is
het vaak al te laat.
Onze dienstverlening bieden we aan op basis van
onderlinge afspraak (budgetbeheer) of na benoeming
door de kantonrechter (bewindvoering).
Indien er problematische schulden zijn dan is
bewindvoering de enige optie.

Waarom BBIB

Beschermingsbewind
Wanneer een persoon tijdelijk of blijvend niet in
staat is om zijn financiële belangen te behartigen,
dan kan hij door de kantonrechter onder bewind
gesteld worden. Het niet zelf kunnen behartigen
van de financiële belangen kunnen het gevolg
zijn van;
a) Zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand,
dan wel
b) Verkwisting of het hebben van problematische
schulden.

Geen schuldbemiddeling

Uitgangspunt van BBIB is om een laagdrempelige
instap te creëren voor klanten. Iedereen die
geholpen WIL worden kan in principe aangenomen
worden als klant.

Wij doen zelf geen schuldhulpverlening voor
problematische schulden. Wij helpen u echter wel
met het aanmelden bij de schuldhulporganisatie
van uw gemeente.

Wij staan bekend als duidelijk en streng maar verliezen de mens achter de klant niet uit het oog.
Onze organisatie is op flexibiliteit ingericht.
Wij hebben uitstekende contacten met maatschappelijke organisaties.

Raadpleeg Portal
Indien u over internet beschikt kunt u gebruikmaken
van het raadpleeg portal. Hierdoor kunt u 24 uur
per dag uw dossier raadplegen. Hierbij ziet u alle
financiële transacties die wij voor u uitvoeren.

Onze uitvoerende bewindvoerders zijn ervaren,
opgeleide professionals die in staat zijn elkaars
dossiers over te nemen omdat de dossiers conform
een vast protocol uitgevoerd worden.

Voor begeleiders bestaat de mogelijkheid om
ook mee te kijken in het dossier. Uiteraard dient
de klant akkoord te gaan met deze inzage.

BBIB is verregaand geautomatiseerd en
gedigitaliseerd.
AFM 12042255 (Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden)

