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Uw geldzaken, onze zorg
Een hele stap: uw geldzaken uit handen geven. Wie kunt u vertrouwen, hoe weet u
zeker dat uw belangen voorop staan en dat u altijd zelf controle heeft?
In deze brochure leggen we u uit hoe wij de financiële veiligheid garanderen van
bijvoorbeeld ouderen, alleenstaanden en mensen met een beperking.
Wij zijn NeBek. Een bewindvoeringskantoor met een missie. Bewindvoering wil zeggen
dat wij namens u over uw geldzaken mogen en kunnen beslissen.
Onze missie: geldzaken begrijpelijk, eerlijk en controleerbaar regelen voor mensen die
onvrijwillig in een situatie zijn gekomen waardoor zij dit zelf niet meer kunnen of willen
doen.
1 Begrijpelijk: Wij zijn allemaal ouder dan 50 jaar, zijn benoemd door de Rechtbank en hebben jarenlange (levens) ervaring. We kennen alle financiële wetten, regels en (bank)procedures van haver tot gort. Die vertalen we in makkelijke woorden. Zo begrijpt u wat belangrijk en mogelijk is. En kunnen wij samen
met u bepalen wat in uw situatie wenselijk is.
2 Eerlijk: Alle NeBeK-bewindvoerders hebben ook binnen hun eigen familie de
financiële huishouding op zich genomen. Niet alleen omdat onze naasten ons
vertrouwen. Maar vooral omdat we het graag doen. Goed, gedegen en met
hart en ziel. Zo werken wij ook voor u.
3 Controleerbaar. Wij hanteren het 4-ogen principe: er zijn altijd meerdere NeBeK- dienstverleners bij uw financiële huishouding betrokken. We controleren
elkaar. U heeft zelf op ieder gewenst moment inzage. Wij staan voor volledige
transparantie. Dat zijn we aan u en aan onszelf verplicht.
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