Woensdag 13 april 2022

Hulp bij geldzorgen

Als je te maken hebt met betalingsachterstanden of schulden, dan heeft dat waarschijnlijk behoorlijk wat invloed op je leven.
Het kan zijn dat je er stress van krijgt of dat je er hopeloos van wordt. Misschien heb je het idee dat het nooit meer goedkomt.
Of weet je niet waar je moet beginnen met het aflossen van je schulden. Wij bieden hulp in deze situatie!

WAAR KUN JE
TERECHT?
Contact met (schuld)hulpverlening
Heb je hulp nodig? Wij zijn van
maandag tot en met vrijdag
telefonisch bereikbaar via
0416–683 456 van 08.30 tot
12.30 uur. Je kunt ook een
vraag stellen per mail via
info@waalwijk.nl of via het
contactformulier op de
Waalwijzer:
www.waalwijzer.nl/contact

Hulptroepen Team WijZ
Schuldhulpverlening

Tip: overzicht houden

Wat doet Team WijZ Schuldhulpverlening?
Samen met jou brengt een medewerker van team WijZ je geldzaken in kaart. Dat gebeurt door een overzicht te maken van je
inkomsten, vaste lasten en schulden. Ook wordt gekeken of je
gebruik maakt van alle mogelijkheden om je inkomen te verhogen. Denk hierbij aan toeslagen of regelingen van de gemeente.
Ook kun je advies krijgen over hoe je geld kunt besparen.

Ook is er een spreekuur in
BaLaDe, waar je met vragen
terecht kunt. Op het geldspreekuur op dinsdagochtend
bij BaLaDe is vaak ook een
medewerker van Team WijZ
aanwezig van 10.00 tot 12.00
uur.

Betalingsregelingen
Soms is het mogelijk om afspraken te maken met een organisatie bij wie je schulden hebt. Bijvoorbeeld afspraken over het
betalen in delen. Team WijZ helpt met het maken van zulke
betalingsregelingen. Ook rekent een medewerker met je uit hoeveel je maandelijks kunt betalen.
Schuldregeling
Soms is een schuldregeling de enige manier om uit de schulden
te komen. Je hebt dan drie jaar om je schulden af te lossen. Dit
kan gaan om al je schulden of een deel ervan. Daarna ben je
schuldenvrij. Dit is niet makkelijk, maar je staat er niet alleen
voor. Ervaren schuldhulpverleners van Team WijZ begeleiden je
tijdens deze periode van drie jaar.
Geen schulden, wel zorgen
Wil je graag samen met een expert checken of je jouw geldzaken goed op orde hebt? Krijg je te maken met een ingrijpende
gebeurtenis, zoals werkloosheid, echtscheiding, het overlijden
van je partner of ziekte en heeft dat gevolgen voor je inkomen?
Heb je geen schulden, maar maak je je wel zorgen om geld? In
al deze situaties kun je bij ons terecht. De preventiecoach van
Team WijZ helpt je graag.

Een belangrijke eerste stap op
weg naar een meer ontspannen
financiële situatie, is een
nauwkeurig overzicht van je
inkomsten en vaste lasten. Je
kunt daar een papieren boekje
voor gebruiken of bijvoorbeeld
Microsoft Excel. Maar er zijn
ook veel online huishoudboekjes beschikbaar die het opstel-

len van een helder overzicht erg
makkelijk maken. Zodra er iets
in je financiële situatie verandert, kun je deze aanpassingen
hier ook heel eenvoudig in verwerken. Bewaar voor het maken
van een volledig overzicht ook
de bonnen van al je contante
betalingen.

Bijna 18? Voorkom geldzorgen

Wij(k)diensten Waalwijk van
ContourdeTwern
Heb je vragen over brieven, het
invullen van formulieren of
armoedevoorzieningen?
Of ben je het overzicht in je
administratie kwijt en wil je
daarbij ondersteuning? Stel je
vraag bij de wij(k)diensten van
ContourdeTwern! Bel tijdens
werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur naar 0146 – 760160.

WIST JE DAT...

Gratis hulp
De hulp is gratis en voor iedereen in de
gemeente Waalwijk die 18 jaar of ouder is.

Bijna volwassen?
Word jij bijna 18? Dan gaat er
heel wat veranderen op het
gebied van werken, wonen,
studie en geldzaken. De website
www.18ennu.nl geeft een duidelijk overzicht van zaken die je
moet regelen als je 18 jaar bent
geworden.
Voorkom geldzorgen
Wij vinden het fijn als jij geen
geldproblemen hebt. Om te
voorkomen dat je geldzorgen
krijgt, kun je kijken op de site
www.moneyfit.nl. Hier vind je

allerlei handige tips en kan je via
een chat je geldvragen stellen
aan het team van MoneyFit. Of
bekijk het filmpje “schuldenvrije
toekomst voor jongeren” via
onderstaande QR-code.

• wij ook ondernemers met
financiële problemen helpen?
• wij een berekening kunnen
maken of er door de deurwaarder niet te veel beslag
wordt gelegd op je inkomen?

