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Klachtenreglement 

 
U heeft een klacht? 
 
Samen Met  U Bewindvoering wilt er alles aan doen om haar klanten 
tevreden te houden. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet  
eens bent met onze handelswijze. Graag komen wij er 
samen met u uit. U kunt uw suggestie en/of ongenoegen 
schriftelijk aan ons kenbaar maken.  
 
Komt u er voor uw gevoel samen met ons niet uit?  
In dit geval volgt u ten aller tijde stapsgewijs de onderstaande twee stappen,  
welke wij hieronder nader zullen toelichten. 

 

Stap 1.  
U kunt gebruik maken van de klachtenreglement  zoals hieronder staat. 

1.1. U maakt in eerste instantie u klacht schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd kenbaar aan ons. U 
kunt bij het opmaken van u schriftelijke uiting over de onvrede die er bij u heerst, u laten bijstaan 
door iemand anders. Bent u zelf niet in staat om de klacht te verwoorden dan mag een ander direct 
betrokkene dit voor u doen, denkt u aan een partner, naaste familie en/of betrokken instelling. 
 
1.2  U kunt uw klacht zowel per post (Postbus 10034, 1301 AA te Almere) als e-mail 
(info@samenmetu-bewindvoering.nl)naar ons opsturen. Als u klacht door ons  is ontvangen, 
ontvangt u een vanzelfsprekend een ontvangstbevestiging.   
 
1.3 Uw klacht wordt intern binnen de door de Rechtbank vastgestelde termijn van zes weken 
afgehandeld. U als klager wordt binnen de termijn van zes weken schriftelijk en gemotiveerd in 
kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar uw klacht, evenals van de eventueel 
verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden. Bij 
uitkomst van een ongegronde klacht, wordt u op de hoogte gesteld van u verdere mogelijkheden.  
A. Tijdens het onderzoek hoort Samen Met  U Bewindvoering u in persoon of telefonisch. 
B. Indien mogelijk lost Samen Met U Bewindvoering de klacht direct op. 
C. Behoort dit niet tot een mogelijkheid dan zal zij verder gaan met het klacht onderzoek en wordt u 
hierover schriftelijk geïnformeerd.  
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1.4 Bij behandeling van uw klacht gaat Samen Met  U Bewindvoering na of de klacht:  
A. In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie gestelde regeling,  
B. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie  zich heeft gebonden 
C. En/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is 
 
1.5 Vanzelfsprekend is Samen Met U Bewindvoering  verantwoordelijk voor het archiveren van de 
afgedane klachten; dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. In het klachtendossier worden 
de aantal klachten bijgehouden, onderwerp – aard van de klacht, wijze afhandeling, getroffen 
maatregelen en eventuele andere kenmerken die relevante informatie kunnen opleveren. Waar 
mogelijk zal de werkwijze van Samen Met U Bewindvoering ten gevolge van een klacht worden 
aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Deze registratie wordt per jaar 
vastgelegd in een geanonimiseerd verslag dat ter kennis wordt gebracht aan de kantonrechter.  
 
1.6 Uw klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling van de klacht wordt gestaakt als 
u zich voor dezelfde klacht tot de rechtbank heeft gewend. De reactie van de rechter wordt dan 
afgewacht. 
 
Stap 2.  
Niet eens met afhandeling van uw klacht, dan dient u de klacht in bij de kantonrechter.   

Indien uit het onderzoek u klacht als ongegrond wordt gezien of u ontevreden bent over de 
afhandeling van uw klacht. Dan is het mogelijk om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de 
kantonrechter. De kantonrechter is degene aan wie Samen Met U Bewindvoering  verantwoording af 
moet leggen. De manier waarop de kantonrechter onderzoekt is aan de kantonrechter, hier heeft 
zowel u als de organisatie geen invloed op. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en een 
zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel u als bij ons.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwerkingtreding 
De klachtenreglement treedt inwerking op 01 juli 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.  
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