schulden,
wat nu?
Heb je geldproblemen,
of mis je overzicht
in je financiën?
In deze folder lees
je wat je kunt doen.

Wij helpen je graag

Rekening

Heb je financiële problemen en ben je op zoek naar een oplossing? Dan kun je bij de
gemeente terecht voor ondersteuning. Maar er zijn ook hulpmiddelen die je zelf kunt
inzetten.

INTERNET

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTE

Op internet kun je zelf oplossingen vinden.
Kijk bijvoorbeeld eens op
www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier vind je
bijvoorbeeld een stappenplan om je
geldproblemen aan te pakken.

De gemeente kan je op drie manieren ondersteunen:
1. Informatie en advies
2. Budgetbeheer
3. Schuldregeling

HULP VRAGEN
Je bent niet de enige die af en toe worstelt
met rekeningen en schulden. Vraag in je omgeving om hulp vóór het te laat is. Vaak kun
je met een beetje ondersteuning en enkele
simpele adviezen zelf een heel eind komen.

1. Informatie en advies
Voor informatie en advies over schulden kun je contact opnemen met Team
Toegang van de gemeente. De contactgegevens staan op de achterzijde
van deze folder. De medewerkers van
Team Toegang staan je graag te
woord. Aan de hand van het gesprek
bepaal je samen of een vervolgafspraak nodig is.
2. Budgetbeheer
Heb je je uitgaven nog niet voldoende in de hand? Dan kan de gemeente budgetbeheer
aanbieden. Je leert dan stap voor stap hoe je grip kunt houden op je budget. Je krijgt hulp om
uit de problemen te komen en je leert hoe je nieuwe schulden in de toekomst kunt voorkomen. Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet je aan enkele voorwaarden
voldoen.
3. Schuldregeling
De gemeente kan contact opnemen met je schuldeisers over een schuldregeling. We maken
dan een afspraak over aflossing en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Normaal gesproken verwachten we dan van je dat je gedurende 3 jaar al je aflossingsmogelijkheden inzet. De schulden die daarna nog openstaan, kunnen worden kwijtgescholden.
De belangrijkste voorwaarden voor schuldregeling zijn:
• Geen nieuwe schulden maken.
• Een stabiele financiële situatie creëren (met hulp van een schulddienstverlener).
• Al je aflossingsmogelijkheden inzetten.
• Alle schuldeisers zijn akkoord.
Wat als de schuldeisers niet akkoord gaan? Een uitspraak van de rechter kan dan uitkomst
bieden. De schuldeisers moeten dan verplicht meewerken. We noemen dit wettelijke schuldsanering (WSNP).

MEER WETEN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van Team Toegang
van de gemeente Gennep. Zij helpen je graag
verder.
Je kunt hen bereiken:
• Telefonisch: 0485 - 49 41 44
maandag t/m donderdag van
8.30 tot 12.30 uur
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
• Via e-mail: gemeente@gennep.nl

Wij helpen
je graag!
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