
Klachtenprocedure  

 

       RVM-Bewindvoering 
 

 

 

Artikel 1.   Algemeen. 

 

1. RVM-Bewindvoering hanteert een interne klachtenprocedure naast de Beroepscode van de NBPB 
(Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders), welke door uw eigen 
cliëntmanager werkzaam bij RVM-Bewindvoering  wordt gehanteerd. 

2. Uw klacht wordt door uw eigen cliënt-manager in behandeling genomen, waarbij u binnen 1 
maand na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging zult ontvangen dat uw klacht in 
behandeling wordt genomen. 

Binnen 6 weken wordt de klacht volledig afgehandeld. 

3. De beroepscode is te vinden op www.nbpb.nl  

 

Artikel 2.    Indiening van uw klacht. 

 

1. Klachten kunnen ingediend worden door alle cliënten van RVM-Bewindvoering, of voormalige 
cliënten of diens nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van RVM-Bewindvoering, mits dit binnen 6 
maanden na beëindiging van de samenwerking geschiedt. 

2. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij RVM-Bewindvoering, Hectorlaan 25, 1702 CL 
Heerhugowaard. Een klachtenformulier is via de website www.rvm-bewindvoering te downloaden. 

3. Alleen volledig ingevulde klachtenformulieren door cliënten (of wettelijk vertegenwoordiger) 
worden in behandeling genomen. 

4- Indien een vertegenwoordiger een klacht indient, wordt dit alleen in behandeling genomen indien 
een volmacht wordt mee gezonden. 

 



 

Artikel 3.    Ontvankelijkheid. 

 

1. Uw klacht wordt beoordeeld op feiten en omstandigheden waarin deze hebben plaatsgevonden, 
en beoordeeld door uw eigen cliëntmanager. 

2. Uw klacht wordt niet ontvankelijk verklaard indien u zich reeds met dezelfde klacht tot de 
Rechtbank of de branchevereniging heeft gewend. 

3. Klachten inzake gehanteerde taken en/of tarieven, kunt u indienen bij de NBPB, of de 
kantonrechter. 

4- Klachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt, waarna u van de genomen 
beslissing van uw klacht in kennis wordt gesteld. 

5- Indien een klacht gegrond is verklaard kan dit leiden tot aanpassing in de procedures. 

6- Ongegronde klachten, kunnen ook tot aanpassing van procedures leiden, en zullen u worden 
medegedeeld.  

 

Artikel 4.   Oneens met beslissing RVM-Bewindvoering. 

 

Wanneer u het oneens bent met de beslissing of afhandeling van uw klacht bij RVM-Bewindvoering, 
kunt u zich wenden met uw klacht tot de kantonrechter. Uw klachtbrief (met vermelding van het BM-
nummer vermeldt op de beschikking) kunt u zenden naar het bewindsbureau van de Rechtbank, 
waar de onder bewindstelling is uitgesproken. 

 

Artikel 5.    Geheimhoudingsplicht. 

 

Binnen RVM-Bewindvoering geldt een algehele geheimhoudingsplicht. In verband met uitoefening 
van bewindvoering wordt alleen informatie verstrekt indien strikt noodzakelijk voor het uitoefenen 
van de functie als bewindvoerder, waarbij wordt nagestreefd een zo groot mogelijke zorgvuldigheid 
te betrachten. 
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