Geldzorgen?
Wij helpen.

Geldzorgen?
Laat je helpen.

Wat kost het?

Je hoeft niets te betalen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij hebben een gesprek met jou en gaan samen kijken hoe
je het beste geholpen kunt worden. Bijvoorbeeld met:

Welkom
Als je geen werk meer hebt, als zelfstandige geen
opdrachten meer krijgt, je partner hebt verloren en
hierdoor niet meer alles op tijd kunt betalen, dan
liggen geldproblemen op de loer.

geld lenen

Betalingsachterstanden leiden tot stress en
gepieker. De problemen stapelen zich dan
vaak op.

schulden niet verder laten oplopen

Door schulden lukt het je vaak niet om vooruit te kijken.
Gun jezelf weer vooruitzicht. Wacht niet en kom in actie.
Laat jezelf helpen en neem contact met ons op.

Wij bekijken samen met jou of een sociale lening voor jou
de passende oplossing is.

informatie en advies

Zo lukt het om zelf schulden op te lossen
Je kunt werken aan het oplossen van andere problemen.

schulden oplossen

Wij gaan zorgen dat je in de toekomst schuldenvrij
bent en blijft.

budgetcoaching

We helpen jou om dit zelf te kunnen doen.

budgetbeheer

Wij doen dit tijdelijk voor jou.

budgetbeheer maatwerk

Wij nemen dit tijdelijk over en helpen jou
om dit uiteindelijk weer zelf te kunnen doen.

beschermingsbewind

Wij doen dit helemaal voor jou.

Geldzorgen?

Wij zijn er voor jou.
Contact
Woon je in Kerkrade, Maastricht of Sittard-Geleen
dan kun je ons bellen via 088-101 99 99.
Onze medewerkers staan je graag op werkdagen tussen 9.00 en
16.00 uur te woord. Of mail ons via info@kredietbanklimburg.nl
Woon je in Brunssum?
Bel dan CMWW via 088 455 25 00 of kijk op cmww.nl
Woon je in Landgraaf?
Bel dan Welsun via 045 532 36 36 of kijk op welsun.nl
Woon je in Heerlen?
Bel dan gemeente Heerlen, Team Schuldhulpverlening
via 045 560 45 66 of kijk op heerlen.nl
Woon je ergens anders?
Zie kredietbanklimburg.nl of wij je kunnen helpen.

kredietbanklimburg.nl

