Je financiële
situatie is
veranderd.
Wat nu?

Geldzorgen?
Ga naar het Geldloket.

www.geldloketamersfoort.nl

Je financiële situatie is veranderd. Wat nu?

Plotseling gaat het
financieel minder goed.
Doordat je wordt
ontslagen. Doordat je
als zzp’er onvoldoende
opdrachten hebt.
Doordat je gaat
scheiden. Of doordat
je woning onder water
staat. En dan kun je
ook nog dubbel pech
hebben.

Geldzorgen leiden tot stress.
Je merkt dat je minder goed
functioneert. Misschien heb je
gezondheidsklachten. Dat zijn
momenten om je financiële
situatie onder handen te nemen.
• Wat doe je als er geen zicht is
op verbetering?
• Wat moet je regelen om
(weer) grip te krijgen op je
portemonnee?
• Hoe vind je een weg in het
doolhof van adviseurs,
regelingen en instanties?
• En, minstens zo belangrijk,
wie kan je hierbij persoonlijk,
deskundig én objectief
adviseren?

Voor wie is het
Geldloket?

Steeds meer mensen in Nederland
hebben moeite om rond te komen.
Door tal van oorzaken. Steeds
vaker treft dat mensen die zich
tot voor kort prima zelf konden
redden.
Inwoners van Amersfoort en
Leusden kunnen voor informatie
en advies gratis gebruikmaken
van de dienstverlening van het
Geldloket Amersfoort.

Vragen over schulden?
Ook met deze vragen kun
je terecht bij Geldloket
Amersfoort. Kom op tijd.
Beginnende schulden zijn
vaak nog snel en afdoende
op te lossen.
Zijn de schuldproblemen
niet meer te overzien? Ga
dan direct naar Stadsring51.
Zij bieden hulp bij schulden
en helpen je met een
aanpak die past bij jouw
persoonlijke situatie.
Maak een afspraak via
www.stadsring51.nl of
bel 033 4 600 600.

Met welke vragen
kun je terecht bij het
Geldloket?
• Baanverlies kan financiële
vragen opleveren, zeker als de
woonlasten hoog zijn. Hoe pas
je je uitgaven aan?
• Je kunt moeilijk rondkomen
van de inkomsten uit je eigen
bedrijf. Krijg je dan een
financiële aanvulling van de
gemeente?
• Je hebt een eigen huis en wilt
scheiden. Kun je dan in de
woning blijven wonen?
• Je gaat bijna met pensioen.
Heb je straks voldoende
inkomen om je lasten te
betalen?
Voor het antwoord op deze en
andere geldvragen kun je terecht
bij Geldloket Amersfoort. De
medewerkers van het Geldloket
zijn deskundig op het gebied van
inkomen en schulden en kennen
alle relevante regelingen en
voorzieningen. Ze geven je een
objectief en persoonlijk advies.
Zodat je weet waar je aan toe
bent.

Geldloket Amersfoort

Hoe bereik je het
Geldloket?
Het Geldloket is van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 uur tot
17.00 uur telefonisch te bereiken
via 033 800 99 70. Je kunt dan
een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek. Voor het
maken van een afspraak kun je
ook tussen 09.00 uur en 17.00 uur
langskomen bij onze vestiging op
Nieuweweg 5 in Amersfoort.
Op onze website lees je meer
over het Geldloket en vind je veel
handige financiële tips. Ook kun
je via deze website per mail een
vraag stellen.

Geldloket Amersfoort
Nieuweweg 5
3811 EW Amersfoort

Geldloket Amersfoort is in
2012 ontstaan uit een initiatief van Wijzer in Geldzaken,
een platform waarin partners
uit de financiële sector,
wetenschap, overheid en
onderwijs- en consumentenorganisaties hun krachten
bundelen om verantwoord
financieel gedrag in
Nederland te bevorderen.
Geldloket Amersfoort
ontvangt subsidie van de
gemeenten Amersfoort en
Leusden.
De dienstverlening is een
belangrijk onderdeel van
schuldpreventie. Met tijdig
advies wordt voorkomen dat
mensen op een later tijdstip
in ernstige schuldproblemen
raken en dan noodgedwongen
een beroep moeten doen op
de schuldhulpverlening.

Telefoon 033 800 99 70
info@geldloketamersfoort.nl
www.geldloketamersfoort.nl

