Mentorschap
Kunt u niet meer zelfstandig beslissingen nemen over
uw verzorging en (medische) behandeling? Dan kan een
mentor, die deze beslissingen voor en met u neemt,
uitkomst bieden.
Curatele
Als u uw financiële zaken niet meer zelf kunt regelen en
ook niet meer in staat bent zelfstandig over verzorging
en behandeling te beslissen, kunt u onder curatele
worden geplaatst. CAV kan dan uw curator worden.
Testamentaire bewindvoering
In uw testament kunt u beperkingen opnemen over
hoe (een van) uw nabestaanden na uw overlijden over
uw nalatenschap kunnen beschikken. U kunt CAV als
testamentair bewindvoerder laten benoemen en in uw
testament laten opnemen hoe u wilt dat er met uw
nalatenschap wordt omgegaan.
Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
Komt u er niet uit met uw schuldeisers, dan kunt u een
verzoek indienen bij de rechtbank om in aanmerking
te komen voor het wettelijke schuldsaneringstraject.
Dit traject is geregeld in de Wsnp.
Thuisbegeleiding
Ook als u nog wel zelf uw financiële zaken afhandelt,
maar behoefte heeft aan praktische hulp en onder
steuning daarbij, kunnen wij u helpen met uw
administratie.

Trek tijdig aan de bel
Stapelen de (financiële) problemen zich op of raakt u
het overzicht kwijt over uw financiën of uw verzorging
en behandeling? Laat de situatie dan niet escaleren en
meld u tijdig aan via www.stichting-cav.nl of bel ons
voor het maken van een afspraak. Besluit u zich aan te
melden, dan starten wij een intakeprocedure en
brengen uw financiële situatie in kaart. Daarnaast is
ook uw motivatie belangrijk. Wij kunnen u alleen helpen
als er uitzicht is op een financieel stabiele situatie of als
wij die voor u kunnen creëren.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en
de bijbehorende kosten? Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 16.00 uur via 088 8 228 228.
Uiteraard kunt u ons ook per mail benaderen via
info@stichting-cav.nl of u kunt een afspraak maken
om langs te komen, u bent van harte welkom.
CAV is een stichting zonder winstoogmerk, maar
geen overheidsdienst. U moet ons dus wel betalen
voor onze diensten. Voor een aantal van onze
diensten kunt u, als u een laag inkomen en geen
vermogen heeft, recht hebben op een vergoeding
van de gemeente. Voor de mogelijkheden in uw
specifieke situatie, kunt u altijd contact met ons
opnemen.

Vestigingsadressen
Stichting CAV
T 088 8 228 228
E info@stichting-cav.nl
I www.stichting-cav.nl
Zoetermeer (hoofdkantoor)
Maria Montessorilaan 23
2719 DB Zoetermeer
Postadres
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer
Den Haag
Casuariestraat 13
2511 VB Den Haag
Postadres
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer

Rotterdam
Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Postadres
Postbus 7276
2701 AG Zoetermeer
Amsterdam
Overschiestraat 59A
1062 XD Amsterdam
Postadres
Postbus 90370
1006 BJ Amsterdam
Postadres Wsnp
Postbus 90504
1006 GA Amsterdam

Financiële zorg
voor u

Wie zijn wij?
Stichting CAV is een maatschappelijk
ondernemer die mensen helpt met het
beheer van hun financiële huishouding.
Mensen die dit niet zelf kunnen door
bijvoorbeeld een beperking, schuld
situatie of door ouderdom. Met ons
bewind bieden wij deze mensen
financiële stabiliteit, zodat zij aan hun
toekomst kunnen werken of gewoon
van hun oude dag kunnen genieten.

Hulp bij financiële problemen

Grip op geld

Heeft u* schulden, zit u in een uitzichtloze financiële
situatie of dreigt u daarin terecht te komen? Of heeft u
regelmatig betalingsproblemen en moeite om het hoofd
boven water te houden? Overziet u uw eigen financiële
huishouden niet meer en wilt u hierover niet meer
waken? Dan zorgen wij samen met u voor een oplossing.
CAV kan uw totale administratie op basis van
bewindvoering, inkomensbeheer of budgetbeheer
verzorgen.

Op diverse manieren kan CAV uw financiële
huishouding beheren. Onderstaand geven wij de
verschillende mogelijkheden kort weer. Als u meer
wilt weten over een specifieke dienst, neem dan
gerust contact met ons op.

Waar staat CAV voor?
• Professioneel financiële zorghulpverlening
• Betrouwbare dienstverlening
• Persoonlijke benadering dichtbij

Samen sterk

Beschermingsbewind
Als u door medische of sociale redenen niet meer zelf
in staat bent om uw eigen financiële belangen te
behartigen, kunt u onder beschermingsbewind worden
gesteld. Een kantonrechter beslist op basis van
medische redenen of schuldenproblematiek of u
beschermingsbewind nodig heeft. Ook het stopzetten
van een beschermingsbewind verloopt via de kanton
rechter. Hij beoordeelt of en wanneer u zelf weer in
staat bent om uw financiële belangen te behartigen.
Inkomensbeheer
Beschermingsbewind en inkomensbeheer zijn groten
deels hetzelfde van aard. Belangrijk verschil is echter,
dat bij inkomensbeheer niet een kantonrechter, maar
uzelf bepaalt wanneer het u niet meer lukt om uw
inkomen of vermogen zelf te beheren. U gaat een
contract met ons aan en vervolgens beheren wij uw
inkomensbestanddelen en vaste lasten. Het contract
met ons kunt u op ieder gewenst moment beëindigen,
wel moet u rekening houden met een opzegtermijn.

Vanuit vier randstedelijke vestigingen
in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer
en Rotterdam werken vijftig (sociaal,
juridisch en financieel deskundige)
medewerkers aan het bedienen van
ruim vierduizend cliënten.
Samenwerken is voor ons heel
belangrijk. Om nog dichter bij onze
cliënten te kunnen zijn, werken we ook
vanuit (zorg)instellingen en ontzorgen
we deze. Met dit maatschappelijk
ondernemerschap is CAV al meer dan
vijfenveertig jaar voorloper in de
financiële zorgverlening.

Budgetbeheer en begeleiding
Wij stellen samen met u een budgetplan op aan de
hand van uw inkomsten en vaste lasten en verzorgen
de betalingen volgens dat plan. Geeft u meer uit dan
er binnenkomt, dan onderzoeken wij als budget
beheerder wat er moet gebeuren om het budget
sluitend te krijgen.

* Waar in de tekst alleen u staat,
kunt u ook cliënt of familielid lezen.

Stichting CAV is aangesloten bij

