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Administratiemappen
Pameijer heeft voor de cliënten van Pameijer
administratiemappen ontwikkeld. Een set bestaat uit
2 mappen met ieder 10 tabbladen. Op de tabbladen
staat beschreven wat je achter dat tabblad kunt
bewaren, zodat je heel makkelijk je administratie op
kunt bergen. De kosten bedragen € 3,- voor 1 set.
De begeleiding kan de mappen aanvragen voor de
cliënt door een mail te sturen naar
frontoffice@pameijer.nl met daarin:
•

Het aantal sets

•

De datum wanneer de mappen bij de
Crooswijksesingel opgehaald worden.

Weet je dat…

De sets worden dan klaargezet bij de receptie van

- … je met de Rotterdampas onbeperkt gratis entree

de Crooswijksesingel.

hebt bij Rotterdamse musea!

Er moet direct bij de receptie afgerekend worden,

Voor meer info, zie www.rotterdampas.nl

als de mappen worden afgehaald.

- … we ook in 2013 met veel plezier blijven
ondersteunen bij vragen over jouw financiën?

Wegwijs in de stapel

- … je via het contactformulier op onze website

Zorgbelang Noord-Holland heeft een interactieve

www.pameijer-geldtelt.nl ook een mail kunt sturen

brochure gemaakt: ‘Wegwijs in de stapel’. Deze

naar ons?

brochure gaat over financiële tegemoetkomingen en
compensaties voor mensen die zorg ontvangen

Handige websites

omdat ze een beperking hebben of een chronische

www.wsnp.rvr.org

ziekte. De brochure wordt digitaal verspreid en is

Op deze website vind je belangrijke informatie en

interactief: het bevat meer dan 100 links om de

handige links die gaan over de schuldhulpverlening.

lezer zoveel mogelijk direct op weg te helpen naar

Ook kun je hier folders downloaden zoals ‘werken aan

een aanvraag voor een regeling of naar meer

een schuldenvrije toekomst’ en ‘een schone lei, niet

informatie hierover. De brochure wordt elke drie

voor niets’.

maanden geactualiseerd, omdat regelingen kunnen

www.bel-me-niet.nl

wijzigen.

Je kunt jouw telefoonnummer(s) inschrijven in het Belme-niet Register. Als je dat gedaan hebt, mogen

De brochure is te vinden op www.zorgbelang-

bedrijven jou niet meer telefonisch benaderen voor

noordholland.nl/zorgvragers_publicaties/wegwij

commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Tenzij

s_in_de_stapel/207

je klant bent (geweest) van het betreffende bedrijf, of

Hierin staan ook de wijzigingen die op stapel staan

hebt gevraagd om de telefonische communicatie.

voor 2013.
LET OP: er staan ook gemeente gebonden
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regelingen e.d. in. Deze kunnen dus per gemeente
verschillen.
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