Nieuwsbrief nr 117
Februari 2017
Geld Telt

Hoe achterhaal je schulden

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

Bedenk waar je in het verleden een contract of

onderwerpen;

abonnement hebt afgesloten, benader al deze

-

Daling werkeloosheid

instanties om te achterhalen of er nog iets open staat.

-

Achterhalen van schulden

Vraag een BKR op, let op dit kost wel geld.

-

Teruggave OV chipkaarten

Bekijk je (oude) administratie of er post tussen zit van

-

Aanmelding Schuldhulpverlening

incassobureaus en deurwaarders. Neem ook met hen

-

Stemwijzer 2017

contact op of er nog iets open staat of dat de schuld is

-

Tv programma’s over het hebben van Schulden

uitgezet bij een ander incassobureau.

-

Online inzicht krijgen in jou financiën

Op onze site staat een voorbeeld schulden overzicht ,
waarin je openstaande schulden kan bijhouden.

Heb je vragen, tips of ideeën?

www.pameijer-geldtelt.nl/zelf-je-schulden-

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

oplossen

Neem ook eens een kijkje op onze website
www.pameijer-geldtelt.nl

Terugvragen van saldo op OV chipkaarten wordt
gratis en makkelijker

Weet je dat…

Het wordt voor reizigers gratis en gemakkelijker om

-

Het CAK een app heeft ontwikkeld voor Windows,

geld terug te krijgen van wat er nog op

IOS en Android genaamd zakelijke WMO app .

hun(verlopen) OV chipkaart staat. De kosten (1 euro)

Deze app kan je gebruiken voor het berekenen

die reizigers moeten maken om geld op een nog

van de eigen bijdrage WMO.

actieve kaart terug te krijgen moeten verdwijnen en

Er op onze website een lijst te vinden is met

kaartautomaten en websites moeten worden

vele eettentjes/restaurants waarin je lekker en

aangepast.

goedkoop kan eten. Zie daarvoor

www.rijksoverheid.nl

-

http://pameijergeldtelt.nl/informatie/tips/lekker-goedkoopeten

Daling in werkeloosheid
De werkloosheid is het afgelopen jaar sterk gedaald.
Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder
werk. Nu zijn dat er nog 482.000 mensen . Dit is
voortgekomen uit een landelijk onderzoek vanuit het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Wanneer is aanmelding voor schuldhulpverlening

Tv programma’s over het hebben van schulden

mogelijk

Voor dat het idee ontstond bij NPO 3 over het

Heb je een hoge schuld die jezelf niet meer kan

bekende programma Schuldig, maakten Sarah

afbetalen, ook niet door betalingsregelingen, dan zou

Sylbing en Ester Gould al twee korte documentaires

je een beroep kunnen doen op de gemeentelijke

in de Vogelbuurt: '50 Cent' en 'De rekening van

schuldhulpverlening.

Catelijne. Ook die films kun je terugkijken op het

Om dit te kunnen doen zijn er een aantal

internet.

voorwaarden;
Je moet stabiel zijn en dus geen nieuwe schulden
meer maken of gemaakt hebben in de afgelopen
periode. Je moet een geldige ID hebben , en er moet
een vorm van inkomen zijn.
Daarnaast mogen er geen CJIB boetes open staan
die niet mee genomen kunnen worden in een
schuldregeling, zoals een
schadevergoedingsmaatregel, geldboetevonnis,

Blijf je niet uitkomen met je financiën
Heb je structureel een probleem om rond te komen en
blijf je nieuwe schulden maken, denk dan eens na of
budgetbeheer of bewind voering voor jou verstandig
is.
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015
/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap

strafbeschikkingen en ontnemingsmaatregel. Je
herkend deze doordat op het opgevraagde CJIB

Online inzicht krijgen in jou financiën.

overzicht een uitleg staat, dat de schuld niet
meegenomen kan worden in een minnelijke regeling.
Voldoe je nog niet aan bovenstaande voorwaarden
dan in het verstandig om eerst te zorgen dat je stabiel
wordt. Kom je hier samen met je wooncoach niet uit,
dan kan Geld Telt voor advies gevraagd worden.
Verder kan je ook veel informatie vinden op:
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Bij banken zoals ING, Rabobank en ABN AMRO is
het mogelijk om jou uitgaven online bij te houden. Zo
kan je gebruik maken van een huishoudboekje,
checklist, tips en suggesties. Bij ABN AMRO is het
zelfs mogelijk om gratis gebruik te maken van
mobiele APP genaamd Grip App. Alle hulpmiddelen
zijn kosteloos te gebruiken.

Stemwijzer 2017
De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op
15 maart . Weet jij nog niet op welke partij jij moet
stemmen, of twijfel jij over meerdere partijen? Dan
kan de Stemwijzer jou daarin helpen. Aan der hand
van 30 vragen wordt jou politieke voorkeur getoond.
Zie hieronder de link.
https://tweedekamer2017.stemwijzer.nl/#intro

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

