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Bewindvoering 

Mentorschap 

Curatele 

MIJN GELDCOACH 

voor financiële rust 

 
 

KLACHTENPROCEDURE 
 

Mijn Geldcoach streeft naar tevreden klanten. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als 

u vindt dat wij in onze dienstverlening tekortschieten, dan willen wij dat graag van u horen. 

U kunt bij Mijn Geldcoach een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld 

door de organisatie of daarbij behorende personen. 

Mijn Geldcoach behandelt elke klacht persoonlijk en vertrouwelijk. Behandeling van de klacht vindt niet in het 

openbaar plaats.  

 

 

Begripsbepaling 

Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de 

dienstverlening van Mijn Geldcoach. 

Klachtencommissie: een vaste commissie van de beroepsvereniging die belast is met de  

behandeling van de klachten. 

Klant:   de persoon die een dienst afneemt bij Mijn Geldcoach. 

Rechthebbende:  de persoon die onder bewind is gesteld of voorheen onder bewind is gesteld geweest. 

 

Klachtenprocedure 

Stap 1: Stuur een brief met uw klacht naar het correspondentieadres van Mijn Geldcoach en beschrijf daarin in het 

kort wat, wanneer is gebeurd. Geef aan welke fouten er zijn gemaakt en door wie. Vermeld uw naam, 

adres, telefoonnummer en de datum. 

 

Stap 2: U krijgt een ontvangstbevestiging. 

 

Stap 3: Mijn Geldcoach neemt de klacht in behandeling en binnen vijf werkdagen nemen we contact met u op.  

 

Stap 4: U ontvangt binnen zes weken per post een uitspraak over de klacht. 

 

Niet tevreden over de klachtafhandeling 

Klachtencommissie NBPB 

Als de klacht volgens u niet naar tevredenheid door Mijn Geldcoach is afgehandeld, dan kunt u als klant of 

rechthebbende uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de NBPB, de beroepsvereniging waar Mijn 

Geldcoach lid van is. Klachten worden behandeld door de klachtencommissie. Deze laat de klacht registreren bij het 

met de registratie belastte commissielid. Deze draagt er zorg voor dat er binnen zeven dagen een bevestiging 

verzonden wordt, stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de rechthebbende en/of diens 

vertegenwoordiger en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. De behandeltermijn bedraagt in de regel acht 

weken. De klachtencommissie kan deze termijn, indien nader en zorgvuldiger onderzoek vereist is, verlengen. 

Klachten worden door de commissie getoetst en beoordeeld op de door de beroepsvereniging vastgestelde 

kwaliteitseisen en gedragscode. De rechthebbende alsmede de bewindvoerder waarop de klacht betrekking heeft, 

wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals 

van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. 

Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats.  

Postadres klachtencommissie: NBPB, afd. klachtencommissie, Postbus 574, 1620 AN Hoorn.  

E-mail klachtencommissie: info.klachtencommissie@gmail.com  

 

Rechtbank 

Als rechthebbende kunt u uw klacht ook voorleggen aan de rechtbank.  

 

Voor gezien en voor akkoord    

Naam klant   : 

 

Datum ondertekening  : 

 

Handtekening   : 

 


