Hulp bij
geldzorgen
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Kunt u moeilijk rondkomen, dreigen er betalingsachterstanden, of
heeft u schulden? Dan wil gemeente Lingewaard u hierbij helpen. Het
is belangrijk om niet te blijven rondlopen met geldzorgen. Wij ondersteunen u graag met passende hulp om uit deze zorgen te komen.

Als u geldzorgen heeft, dan kunt u zich aanmelden bij PLANgroep. PLANgroep verzorgt de
schuldhulpverlening in Lingewaard, samen met Rijnstad en Stichting Welzijn Lingewaard
(SWL). Na uw aanmelding, bekijken we welke hulp het beste bij u past. We werken er samen
naartoe, dat u zelf (weer) uw eigen geldzaken gaat regelen. Daarbij is motivatie om uw
financiële situatie te verbeteren belangrijk.
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PLANgroep zet in sommige situaties
budgetbeheer in. Budgetbeheer is
altijd tijdelijk. En het is alleen voor de
periode waarin u niet zelf uw geldzaken kunt regelen. Budgetbeheer
zorgt ervoor dat vaste uitgaven op tijd
worden betaald en er geen (nieuwe)
schulden ontstaan. Budgetbeheer zorgt
voor rust.
PLANgroep en Rijnstad verwijzen soms
door naar een budgetcoach van SWL.
Deze budgetcoach helpt u bijvoorbeeld, als u door ziekte niet zelf uw
geldzaken kunt regelen. De budgetcoach wordt altijd tijdelijk ingezet.
Het kan ook zijn, dat u baat heeft bij
de hulp van een maatschappelijk werker van Rijnstad. De maatschappelijk
werker helpt u met het op orde brengen van uw geldzaken en beantwoordt
uw vragen op het gebied van zorg en
welzijn.
Als het nodig is, start PLANgroep
met een schuldbemiddelingstraject.
PLANgroep berekent hoeveel u kunt
afbetalen en doet een voorstel aan uw
schuldeisers.
Gaan de schuldeisers niet akkoord
met het voorstel vanuit het schuldbemiddelingstraject? Dan kunt u een
beroep doen op de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen. PLANgroep zal u
hierbij ondersteunen.
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Aanmelden?
Aanmelden kan eenvoudig per e-mail via
lingewaard@plangroep.nl of telefonisch via
026 3260111 (tijdens kantooruren)
Hoe snel word ik geholpen?
Heeft u schuldhulpverlening aangevraagd?
Dan krijgt u op korte termijn een eerste
gesprek. Bij dringende situaties krijgt u
binnen twee werkdagen een gesprek. Een
dringende situatie is bijvoorbeeld, als u uit
uw woning gezet dreigt te worden. Of als
uw gas, elektriciteit en water afgesloten
worden.
Deze dienstverlening is gratis en er is geen
inkomensgrens of wachtlijst.
Let op: Neem bij het eerste gesprek altijd
uw paspoort of identiteitskaart mee. U
heeft dit nodig voor de aanvraag.

Hulp bij geldzorgen voor
ondernemers
Bent u ondernemer? Neem dan voor
hulp bij geldzorgen rechtstreeks
telefonisch contact op met Zuidweg &
Partners op 035 5385350.

Wat kunt u zelf doen?
Het helpt als u een overzicht maakt van uw
inkomsten en uitgaven. Door dit te doen
wordt duidelijk hoe hoog uw vaste uitgaven
zijn en hoe dit in verhouding is met uw
maandelijkse inkomsten. Kijk voor tips op:
•
•
•
•
•

Nibud.nl
Schuldinfo.nl
Zelfjeschuldenregelen.nl
Huisonderwater.eu
Wijzeringeldzaken.nl

Contact
Telefoonnummer: 026 3260111
E-mailadres: lingewaard@plangroep.nl
Postbus 15
6680 AA Bemmel
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PLANgroep is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 026 3260111. U kunt
ook een e-mail sturen naar
lingewaard@plangroep.nl.
PLANgroep is NEN 8048 gecertificeerd en
lid van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).
Dit betekent dat zij werken volgens hoge
kwaliteitseisen en de gedragscodes van de
NVVK. Met PLANgroep bent u verzekerd van
een bewezen betrouwbare partij.

