
Hulp bij schulden
Waar kun je terecht voor hulp als je problemen hebt met schulden? Hier vind je links naar
websites met meer informatie.

Alles over schulden
Wat komt er op je af als je schulden opbouwt? Hoe werken deurwaarders? Wat kun je zelf
doen?

 Alles over schulden
Link naar de website Zelfjeschuldenregelen.nl
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/alles-over-schulden/

Stappenplan en betalingsregeling
Hoe tref je een betalingsregeling, of maak je een stappenplan om uit de schulden te
komen. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente. Op de website van je eigen
gemeente vind je informatie hoe jouw gemeente je in contact kan brengen met een
schuldhulpverlener.

 Wie kan jou helpen bij schulden?
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/hulp-bij-geldzorgen/

 Hoe tref je een betalingsregeling?
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-tref-ik-een-
betalingsregeling-met-mijn-schuldeisers

 Stappenplan om je schulden te regelen
Link naar de website van het Nibud
https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

 Meer informatie over hulp voor psychische klachten
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Link naar de website van Korrelatie
http://www.korrelatie.nl/onderwerpen/psychosociale-problemen-en-
maatschappij/psychische-klachten-door-financiele-problemen/

 Schuldsanering via de gemeente of de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp)
Link naar de website Rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Schulden

 Check of de incassobrief klopt
Link naar de website van de Autoriteit Consument en Markt
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/toolkit-incasso-voor-
schuldhulpverleners/incassobrief-checker

Beslag op je inkomen
Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je inkomen, geldt een beslagvrije voet. Dit deel
van je inkomen gaat niet naar de schuldeiser. Vaak is de hoogte van de beslagvrije voet
verkeerd berekend. Dan moet je meer inkomen afstaan dan eigenlijk nodig is. Check
daarom of de beslagvrije voet goed is berekend.

 Bereken je beslagvrije voet
Link naar de website van de Rijksoverheid
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

 Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder onbetrouwbaar is?
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-
antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-vermoed-dat-mijn-beschermingsbewindvoerder-
onbetrouwbaar-is

Overige onderwerpen

 Wie kan jou helpen bij geldzaken?

 Schulden erven

 Wanneer kies je welke lening?
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U bent hier: Home > Lenen en schulden > Hulp bij schulden

Actueel

 Veranderingen rond je energierekening in 2023

 Heb ik recht op een aanvullende beurs?

 Dit verandert er in 2023 als je woningbezitter bent
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