‘Ik had het nooit
verwacht.’

Financiële uitbuiting
Het kan iedereen
overkomen!

Zo maar een paar vragen…
Mist u wel eens iets van uw
kostbare spulletjes terwijl
u zeker weet dat het in huis
moet zijn?
Of heeft u wel eens het gevoel
dat er meer geld verdwijnt dan
dat er binnen komt?
Vraagt u zich wel eens af of
uw liefdevolle kleinzoon echt
alleen maar boodschappen
voor u doet of misschien
ook wel voor zich zelf pint met
uw pinpas zonder het
aan u te vragen?
Of hoe u het bespreekbaar
binnen de familie moet maken
nu u weet dat uw zus geld van
uw moeder steelt en eigenlijk
geen aangifte wilt doen, maar
wel wilt dat het nu stopt?
Zet u ook wel eens vraagtekens bij de zogenaamde
goedbedoelde hulp van uw
buurman?

Of vindt u het eigenlijk ook wel
raar dat uw hulp maar blijft
aandringen om uw testament te
wijzigen, maar u eigenlijk geen
nee durft te zeggen want ze
zorgt zo goed voor u?
Geeft het u ook een naar
gevoel dat uw dochter het
beheer heeft over uw financiën
en u nu helemaal geen contant
geld meer heeft voor u zelf?
Of bent u ook wel eens bang
dat als uw waardevolle spullen
worden gestolen u ze nooit
meer terug zal zien, ook niet
dat mooie erfstuk van uw
tante?
Heeft u het gevoel dat er de
laatste tijd veel geld uit de
portemonnee van uw vader
verdwijnt?
Of wilt u dit gewoon allemaal
voorkomen?

…vragen die een antwoord verdienen

Digitale kluis

Financiële zorgverlening

Mediation/Nazorg

Kijk op www.svow.nl
welke oplossingen er voor u
beschikbaar zijn

Markering kostbaarheden

Opsporing

Bewindvoering/Budgetbeheer

Handige en praktische tips:
• Gelegenheid maakt de dief. Zorg dat u die gelegenheid niet
biedt en berg waardevolle spullen altijd goed op.
• Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
• Open een aparte rekening met een beperkt bedrag
en geen limiet voor gebruik door anderen.
• Geef geld of waardevolle spullen al bij leven weg aan
diegene die goed voor u zijn en/of goede doelen.

Belangrijke nummers:
Stichting
Samen Veilig Ouder Worden:
T: 0900-2002001*
E: info@svow.nl
W: www.svow.nl
* € 0,45 per minuut

De stichting Samen Veilig Ouder Worden
(SVOW) is er niet alleen voor ouderen en
zorgbehoevenden, maar voor iedereen.
SVOW biedt concreet werkende- en
praktische toepassingen om financiële
uitbuiting tegen te gaan.
Iedere dag worden gemiddeld 82 ouderen
slachtoffer van financiële uitbuiting. SVOW
streeft er daarom naar een belangrijke
bijdrage te leveren dit terug te dringen
en het gevoel bij gekrenkt vertrouwen te
herstellen nadat dit geschonden is.

Bij spoed:
112
Geen spoed, wel politie:
0900-8844
Blokkeren van alle bankpassen:
T: 0800-0313
W: www.pasblokkeren.nl

SVOW bestaat uitsluitend uit vrijwillige
medewerkers en ontvangt geen “overheids”
subsidies. SVOW is een Stichting zonder
winstoogmerk. Veel diensten van SVOW
zijn kosteloos. SVOW maakt tevens gebruik van netwerkpartners op specifieke
vakgebieden. Sommige van deze partners
brengen kosten in rekening voor hun
diensten en/of producten.

Onze unieke oplossingen, toepassingen
en middelen kunnen zelfstandig of gezamenlijk naar eigen behoefte en wensen
worden samengesteld in een persoonlijk
veiligheidspakket. De stichting SVOW helpt
u uiteraard graag bij het samenstellen.

Kijk op WWW.SVOW.NL wat we er SAMEN tegen kunnen doen

