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Overeenkomst beschermingsbewind De Maas Dienstverlening V.O.F. 

 
Artikel 1. Begripsbepaling. 
1.Opdrachtnemer: De Maas Dienstverlening V.O.F. gevestigd te Spijkenisse, met 
Kamer van Koophandelnummer:53657446 en BTW-nummer: NL 85096477B01. 
2.Client : ieder persoon die de Overeenkomst beschermingsbewind van De Maas 
Dienstverlening heeft ondertekend. 
3.Leefgeld: het door opdrachtnemer vast te stellen en door cliënt te ontvangen 
bedrag voor de kosten van eten, drinken, en persoonlijke verzorging. 
4.De overeenkomst: de onderhavige Overeenkomst beschermingsbewind. 
 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst. 
1.De overeenkomst tussen opdrachtnemer en cliënt komt tot stand door 
ondertekening van de overeenkomst door cliënt. 
 
Artikel 3. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsplicht. 
1.Opdrachtnemer is bevoegd in het kader van de uitoefening van haar 
werkzaamheden voor cliënt alle haar ter kennis gekomen informatie en/of gegevens 
van cliënt met derden te delen. 
2.Het is opdrachtnemer toegestaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
informatie en/of gegevens op te nemen in de systemen van de opdrachtnemer. 
3.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor alle documenten die zij van cliënt 
ontvangt te vernietigen nadat deze door opdrachtnemer zijn ingescand. Client kan 
derhalve geen aanspraak maken op originele stukken die opdrachtnemer van cliënt 
heeft ontvangen. 
4.Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft cliënt recht 
op inzage, dit geeft cliënt recht om haar persoonsgegevens die de opdrachtgever 
verwerkt in te zien. Daarnaast heeft cliënt het recht op dataportabiliteit, dit geeft cliënt 
het recht om haar gegevens over te laten dragen door opdrachtgever aan derden. 
5.Opdrachtnemer is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder 
meldingsnummer m1527944. 
 
Artikel 4. Bankrekeningen. 
1.Nadat cliënt bij uitspraak van de rechter onder bewind is gesteld, opent 
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk twee bankrekeningen op naam van cliënt, te 
weten een leefgeldrekening en een beheerrekening. De beheerrekening zal door de 
opdrachtnemer worden beheerd. 
2.Alle bestaande betaalrekeningen, bekend bij opdrachtnemer, op naam van cliënt 
zullen na het openen van de rekeningen bedoeld in lid 1. Van dit artikel worden 
gesloten door opdrachtnemer. 
3.Opdrachtnemer stelt het door cliënt te ontvangen leefgeld vast en maakt dit 
wekelijks over naar de leefgeldrekening. 
4.Op de beheerrekening worden alle inkomsten en uitgaven van cliënt door 
opdrachtnemer beheerd. 
5.De opstart- en beheerkosten van de bankrekeningen bedoeld in lid 1 van dit artikel 
komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer 
ingehouden op de beheerrekening. 
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Artikel 5. Uitvoering werkzaamheden. 
1.Opdrachtnemer zal cliënt begeleiden bij diens onder bewindstelling ter zitting van 
de rechtbank. Indien cliënt zonder opgaaf van reden niet ter zitting verschijnt behoudt 
opdrachtnemer zich het recht voor om bij een eventuele tweede zitting cliënt niet te 
begeleiden. 
2.Het op grond van de overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren 
inkomensbeheer wordt door een of meerdere bewindvoerders van opdrachtnemer 
verricht. 
3.Opdrachtnemer beheert het inkomen van cliënt naar eigen inzicht en zonder dat 
voor de invulling daarvan de instemming van cliënt benodigd is. 
4.Tot de standaard taken van opdrachtnemer behoren: 
-Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen 
-Opstellen van een huishoudelijk budgetbegroting 
-Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen 
-Adreswijzigingen doorgeven 
-Openen beheer- en leefgeldrekening op naam dan opdrachtnemer. 
-Aanvragen mogelijke toeslagen 
-Aanvraag kwijtschelding lokale belasting 
-Verzorgen van jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (box 1) 
-Doorbetalen van de vaste lasten en het uitvoeren van administratieve taken, die 
hiermee in verband staan 
-Postverwerking 
-Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank 
5.Opdrachtnemer verricht geen werkzaamheden, beheer of bewind voor cliënt in het 
kader van schuldsanering/schuldhulpverlening en/of de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen. 
6.Indien opdrachtnemer voor cliënt werkzaamheden dient te verrichten die niet tot de 
hiervoor omschreven standaard taken behoren dan wel waarvoor gespecialiseerde 
kennis nodig is, is het opdrachtnemer toegestaan daarvoor een derde in te 
schakelen. 
7.Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de 
richtlijnen die door de rechtbank sector kanton in het arrondissement van cliënt 
worden gehanteerd. 
8.Indien cliënt dient te worden overgedragen aan de gemeentelijke 
schuldhulpverlening zal opdrachtnemer eenmalig het dossier van cliënt compleet 
maken ten behoeve van de overdracht. 
 
Artikel 6. Kosten van beschermingsbewind. 
1.De staatssecretaris van Justitie & Veiligheid heeft de tarieven en taken vastgesteld 
zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden en neergelegd zijn 
in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven 
worden jaarlijks geïndexeerd met een door de staatsecretaris vastgesteld 
percentage. De op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en cliënt vastgelegde tarieven worden door de opdrachtnemer 
gehanteerd. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website 
www.demaasdienstverlening.nl en als bijlage van deze overeenkomst. 
2.Voor andere werkzaamheden dan de in artikel 5 van de overeenkomst omschreven 
standaard taken wordt een door de staatssecretaris vastgesteld uurtarief in rekening 
gebracht. Dit uurtarief wordt vooraf beoordeeld door de kantonrechter van de 
rechtbank in het arrondissement van cliënt. 
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3.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ter voldoening van haar kosten een 
aanvraag bijzondere bijstand in te dienen bij de gemeente waarin cliënt woonachtig 
is.  
4.De kosten voor beschermingsbewind worden maandelijks door opdrachtnemer 
geïncasseerd van de ten behoeve van cliënt  geopende beheerrekening. 
5.De kosten voor beschermingsbewind die door cliënt aan opdrachtnemer dienen te  
Worden voldaan, zijn preferent aan alle andere financiële verplichtingen van cliënt. 
6.Alle door opdrachtnemer te maken kosten ter voldoening van een vordering van 
haar op cliënt komen voor rekening van cliënt. 
7.Bij beëindiging al dan niet door ontbinding of opzegging bedoeld in artikel 9 van de 
overeenkomst en/of overdracht van het beschermingsbewind van cliënt brengt 
opdrachtnemer een beëindigingsvergoeding in rekening zoals vastgesteld door het 
staatssecretaris.  
 
Artikel 7. Verplichting cliënt. 
1.Client geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle 
uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn 
vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld. 
2.Client is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan 
opdrachtnemer mee te delen. 
3.Client blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de voldoening van zijn financiële 
verplichtingen. 
4.Het is cliënt niet toegestaan om schulden althans financiële verplichtingen aan te 
gaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Hieronder 
valt ook het laten ontstaan en/ of in stand houden van een roodstand op een 
bankrekening. 
5.Client zorgt dat alle door cliënt ontvangen correspondentie wekelijks per post wordt 
doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden 
gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee 
heeft, om alle correspondentie rechtsreeks aan opdrachtnemer te zenden. 
6.Client dient altijd telefonisch en/of schriftelijk bereikbaar te zijn voor opdrachtnemer. 
7.Het is cliënt niet toegestaan opdrachtnemer althans diens medewerker of 
hulppersoon te beledigen, bedreigen, intimideren dan wel grof taalgebruik te 
hanteren jegens hem of haar. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid. 
1.Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het 
betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van 
opdrachtnemer wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag aan eigen risico dat 
opdrachtnemer op grond van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden draagt. 
2.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of nalaten van cliënt 
 dan wel voor tekortkomingen en/of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde  
derden. 
 
Artikel 9. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst. 
1.Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te 
schorten en/of te ontbinden indien: 
a) cliënt besluit zelfstandig een bedrijf uit te gaan oefenen  
b) cliënt komt te overlijden; 
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b) cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien tekortschiet in de nakoming 
van een of meer op grond van de overeenkomst op haar rustende verplichtingen; 
c) cliënt handelt in strijd met artikel 7 lid 7 overeenkomst. 
d) cliënt zich langdurig in detentie bevind. 
 
2. Bij ontbinding of opzegging van de overeenkomst heeft opdrachtnemer recht op 
vergoeding door cliënt van de door opdrachtnemer als gevolg van deze ontbinding of  
Opzegging geleden schade. 
3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die cliënt lijdt als gevolg van 
ontbinding, opschorting of opzegging van de overeenkomst. 
4. Indien u besluit voorafgaand aan de zitting niet meer onder beschermingsbewind 
te willen of u verschijnt tot tweemaal toe zonder opgaaf van reden niet op de zitting 
dan zullen de kosten á €275,00 inclusief BTW bij u in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 10. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst. 
1.Opdrachtnemer is te allen tijden bevoegd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
Hiervan stelt zij de opdrachtnemer schriftelijk van op de hoogte, 
2.De buiten toepassing verklaring en/of vernietiging van een bepaling van de 
overeenkomst heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van de 
overeenkomst. 
 
Artikel 11. Bezwaren- en klachtenreglement. 
1.Bezwaren en/of klachten met betrekking tot (de dienstverlening van) 
opdrachtnemer dient cliënt eerst kenbaar te maken aan opdrachtnemer conform de 
Bezwaar- en klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website: 
www.demaasdienstverlening.nl en gehecht aan deze overeenkomst. 
 
Artikel 12. Rechtskeuze en forumkeuze. 
1.Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee 
samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliënt is Nederlands 
recht van toepassing. 
2.De rechtbank Rotterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen 
van alle geschillen die ontstaan uit of in verband met een overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en cliënt alsmede van alle geschillen over daaruit voortvloeiende dan 
wel daarmee samenhangende overeenkomsten. 
 
Artikel 13. Bijlage 
Het volgende document is als bijlage aan de overeenkomst gehecht, 
1.Bezwaar- en klachtenreglement De Maas Dienstverlening 
 
 
Plaats….......................        Datum….......................                     
 
 
Naam Client          Naam Opdrachtnemer  
 
 
Handtekening Client                                    Handtekening Opdrachtnemer 
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Bijlage: 1 

 

 

Beschermingsbewind 2018 Alleenstaand 
Gehuwd / 

Samenwonend 

Maandelijkse kosten zonder schulden € 111,30 € 133,60 

Maandelijkse kosten met schulden € 144,00 € 172,80 

Intake kosten € 628,50 € 754,20 

Intake kosten, indien vooraf budgetbeheer € 471,30 € 565,70 

Eindrekening & verantwoording € 235,70 € 282,80 


