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UW CONTACTGEGEVENS 

Uw contactgegevens bekijken en aanpassen 

U ziet in Mijn Bewind uw telefoonnummer en e-mailadres. Kloppen 

deze contactgegevens niet, of is er iets veranderd? Zo past u uw 

telefoonnummer en e-mailadres zelf aan in Mijn Bewind: 

 

1. Open de pagina Mijn Betrokkene.  

2. Klik rechtsboven op het profiel-pictogram.  

3. Bekijk uw contactgegevens.  

4. Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres toevoegen of 

aanpassen? Klik dan op <Mijn gegevens>.  

 

 

 

 

5. Een nieuwe pagina opent.  

Onder Uitvoerder vindt u uw telefoonnummer en e-mailadres.  

6. Klik op het potlood-pictogram bij het contactgegeven dat u wilt 

aanpassen.  

7. Vul het juiste telefoonnummer of e-mailadres in.  

8. Klik op <Bewaar wijziging>.  

 

 

 

PARTICULIER CBM 

In deze werkinstructie leest u 

hoe u in Mijn Bewind:  

• uw contactgegevens inziet 

• uw contactgegevens wijzigt 

• de contactgegevens van de 

betrokkene inziet 

• de contactgegevens van de 

betrokkene wijzigt 

CONTACTGEGEVENS BEKIJKEN EN 

AANPASSEN IN MIJN BEWIND 
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DE CONTACTGEGEVENS VAN DE BETROKKENE 

Adres betrokkene inzien en laten aanpassen 

U ziet bij de zaakgegevens in Mijn Bewind het adres van de 

betrokkene. Klopt het niet? Dan stuurt u via Mijn Bewind een bericht 

waarin u vraagt of de rechtbank het adres wil aanpassen: 

 

1. Open de pagina Mijn betrokkene.  

2. Klik bij Overzicht zaakgegevens op <Meer zaakgegevens>.  

3. Bekijk onder Betrokkene het adres.  

4. Klopt het adres niet meer? Klik dan op het vraagteken naast 

Adres.  

5. Klik in het tekstvak dat verschijnt op <bericht>.  

6. Geef via een bericht aan de rechtbank het juiste adres van de 

betrokkene door.  

 

Telefoonnummer betrokkene bekijken en aanpassen 

Ook het telefoonnummer van de betrokkene ziet u bij de 

zaakgegevens in Mijn Bewind. Is het nog niet ingevuld, of is het 

nummer veranderd? Als uitvoerder kunt u dit nummer zelf aanpassen:  

 

1. Open de pagina Mijn Betrokkene.  

2. Klik bij Overzicht zaakgegevens op <Meer zaakgegevens>.  

3. Bekijk onder Betrokkene het telefoonnummer.  

4. Is het nummer nog niet ingevuld, of veranderd? Klik dan op het 

potlood-pictogram.  

5. Vul het juiste telefoonnummer van de betrokkene in.  

6. Klik op <Bewaar wijziging>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/werkinstructie-digitaal-berichten-uitwisselen-met-de-rechtbank-via-mijn-bewind.pdf

