Heeft u een
betalingsachterstand?
Wat nu?

➜ Stap 1: wat kunt u zelf doen?
Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Bent u bang om in de financiële
problemen te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met betalingsachterstanden? Wacht niet te lang en kom gelijk in actie.
Als inwoner van de gemeente Sluis kunt u kosteloos en anoniem gebruikmaken van de
online budgethulp ‘Startpunt Geldzaken’ via https://www.startpuntgeldzaken.nl/sluis/.
Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen
en te houden. Door middel van verschillende geldplannen wordt er zo concreet mogelijk
aangegeven wat u in een bepaalde situatie kan doen om uw eigen financiële positie te
versterken.

➜ Stap 2: neem contact met ons op
Heeft u financiële vragen of problemen
waar u zelf niet meer uitkomt? U kunt dan
contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatie- en adviesgesprek. Tijdens
dit gesprek bespreken we uw situatie en
zoeken we samen naar een mogelijke oplossing. U kunt ons bereiken via 140117 of
shv@gemeentesluis.nl.

➜ Stap 3: afspraken maken
Wanneer uit het informatie- en adviesgesprek blijkt welke oplossing het beste bij uw situatie past, worden er in de meeste gevallen
afspraken met u gemaakt. We kunnen bijvoorbeeld helpen met
schuldbemiddeling, budgetbeheer of schuldsanering. Er wordt dan
een plan opgesteld. Hierdoor ontstaat een goed beeld van wat u
nodig heeft aan ondersteuning en wat u zelf kunt realiseren. Het is
belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.
➜ Heeft u recht op toeslagen of kwijtscheldingen?
Als u weinig inkomen heeft, heeft u misschien recht op toeslagen
van de overheid, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden
budget. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u
een vrijblijvende proefberekening maken om te zien waar u recht
op heeft.
Ook komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Via de website www.sabewazeeland.nl kunt u zien of u voor kwijtschelding in
aanmerking komt en kunt u dit ook aanvragen.
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