Woont u in
Kerkrade, Maastricht of Sittard-Geleen?
En wilt u hulp bij inkomsten en uitgaven
of hulp bij het oplossen van schulden
of kunt u bij de gewone bank geen lening krijgen?
Bel ons dan! 088 – 101 99 99
Onze medewerkers staan u graag op werkdagen
tussen 9:00 en 16:00 uur te woord.
Of mail naar info@kredietbanklimburg.nl

Hulp bij geldzorgen
Het zijn aparte tijden. Sommige mensen verliezen hun
baan, zelfstandigen raken zonder werk en het kan zo
maar zijn dat het geld opraakt. Ga niet meteen geld
lenen! Zoek hulp bij je gemeente voor ondersteuning
bij het kunnen rondkomen. Als je al geld tekort
kwam en al in de schulden bent geraakt, dan kunnen
wij je helpen. We doen dat graag voor je. In deze
nieuwsbrief krijg je informatie waar je naar toe kunt
voor hulp of ondersteuning.
Ondanks de Corona crisis gaat onze hulp gewoon
door. Als het kan telefonisch of digitaal en als het niet
anders kan op afspraak.
Ons advies is: Wacht niet te lang met het vragen
van hulp bij problemen met schulden. Als je niets
doet, dan worden de schulden alleen maar groter. De
problemen stapelen zich dan vaak op. Wacht niet en
kom in actie.
Laat jezelf helpen en neem contact met ons op. Door
schulden lukt het je vaak niet om vooruit te kijken.
Gun jezelf weer vooruitzicht.
Bel ons, mail ons, doe iets, maar laat het niet liggen!

Woont u in Brunssum?
Dan kunt u CMWW bereiken via telefoonnummer
088 455 45 00
• Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 Uur
• Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Of per email: info@cmww.nl
Woont u in gebiedsdeel Onderbanken?
Dan kunt u CMWW bereiken via telefoonnummer
088 455 25 90
• Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 Uur
• Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Of per email: info@cmww.nl
Woont u in Landgraaf?
Dan kunt u Welsun bereiken via telefoonnummer
045 532 36 36
Van maandag t/m vrijdag van 08.30-12:30 uur en
13:00-17.00 uur.
Of per email: info@welsun.nl
Woont u in Heerlen?
Dan kunt u Team Schuldhulpverlening van de
gemeente Heerlen bereiken via telefoonnummer
045 560 45 66
Of digitaal via www.heerlen.nl
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Trek aan de noodrem!
Kunt u door schulden uw boete niet betalen?
Dan kunt u vanaf nu een adempauze krijgen zonder
dat de boete hoger wordt omdat u niet kunt betalen.
Aanvraag uitstel
Vraag hiervoor bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor (maximaal 4 maanden) uitstel
van betaling aan. Zij zetten dan de invordering
tijdelijk stil en er komen geen nieuwe verhogingen
bij.
U kunt ook Kredietbank Limburg (KBL) om hulp
vragen dit voor u te regelen.
Schulden oplossen
Als u uitstel heeft gekregen, kunt u deze adempauze
gebruiken om het probleem echt aan te gaan
pakken.
Meldt het uitstel dan bij de gemeente of bij KBL om
aan te geven dat u hulp wilt bij het oplossen van
uw schulden.
Als we alle schulden dan inzichtelijk hebben gemaakt, kunnen we regelen dat de boete in termijnen
wordt afbetaald.
Kortom laat de boetes niet liggen en voorkom dat ze
alleen maar oplopen.
Vraag om hulp, schroom niet!

Grip op geld
in tijden van corona
Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote
financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en
hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, én
informatie over hulpregelingen.

nieuwsbrief Corona
in samenwerking met Nibud

Stappenplan Grip op Geld na inkomensdaling
Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder
inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer.
Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren
op de nieuwe situatie. Het Nibud stappenplan geeft
handvatten. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
stappenplan-geldzorgen-door-coronacrisis
Recht op financiële hulpregelingen?
Voor huishoudens en ondernemingen die in geldproblemen komen door de coronacrisis, is er een
pakket steunmaatregelen vanuit de overheid. Voor
de belangrijkste regelingen kijk op: www.nibud.
nl/special/geldwijzer-corona/noodregelingen-geldwijzer-corona
Maak een maandbegroting
Krijg snel overzicht door inkomsten en uitgaven op
een rij te zetten.
Kijk op: www.nibud.nl/beroepsmatig/een-maandbegroting-maken
Kijk waarop u kunt besparen
Welke uitgaven kunt u snel verminderen? Maak een
bespaarplan. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
bespaarplan
Als u (tijdelijk) niet kunt betalen
Kunt u door een snel verminderd inkomen bepaalde
rekeningen niet meer betalen? Wacht dan niet af
tot u herinneringen of aanmaningen krijgt, maar
onderneem snel actie. Door zelf contact op te nemen
kunt u boetes en grotere geldproblemen voorkomen.
Bel of stuur een mail naar de betreffende organisatie. Gebruik daarbij eventueel de voorbeeldbrief
van het Nibud. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
als-u-tijdelijk-niet-kunt-betalen
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