Budget,
Advies en
Schulddienstverlening
(BAS)
Wij helpen u graag
een stap verder!

Welkom bij Budget, Advies en
Schulddienstverlening (BAS)
Wij zijn er voor inwoners uit de gemeenten
De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug,
Wijk bij Duurstede en Zeist.

Samen werken aan
financiële rust

U kunt contact met ons opnemen door

Contact

Heeft u vragen of zorgen over geld? Heeft

te bellen naar 030 692 95 00. Wij zijn op

u achterstand in betaling of schulden?

werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00

Wij helpen u graag bij het zoeken naar een

uur. Als u belt maken wij indien nodig

passende oplossing. Hoe eerder u hulp

samen een afspraak voor een persoonlijk

inroept, des te meer er mogelijk is!

gesprek.

Enkele voorbeelden van diensten die wij

Na het telefoongesprek krijgt u per post een

aanbieden zijn:

bevestiging van uw afspraak. Daarnaast

• Doorverwijzing naar ondersteunende

ontvangt u een aanmeldformulier. Deze vult

hulpverleners/vrijwilligers
• Budgetbeheer en/of budget coaching
• Het treffen van betalingsregelingen
• Schuldregeling
• Informatie en advies

u thuis in. Het aanmeldformulier neemt u
ingevuld mee naar uw afspraak.

Gesprek
Tijdens het eerste gesprek bespreken
wij samen uw situatie aan de hand van
een vragenlijst. De vragen gaan onder
andere over uw inkomsten, uitgaven en
achterstanden zodat wij een goed beeld
krijgen van uw situatie. Het gesprek duurt
ongeveer 11/2 uur. U mag altijd iemand
meenemen naar uw afspraak. Denk
hierbij aan familie, of hulpverlening. Als
u samenwoont is het belangrijk dat u
beiden naar de afspraak komt.
Ons aanbod
U krijgt binnen twee weken na het
eerste gesprek een persoonlijk
aanbod waarin staat wat wij voor
u kunnen betekenen. Tijdens uw
volgende afspraak maken wij samen
een plan van aanpak, waarin wij de
vervolgstappen vastleggen.
NVVK
Wij zijn lid van de Vereniging voor
schuldhulpverlening en sociaal
bankieren, de NVVK. Wij werken
volgens de gedragscode schuldregeling
NVVK.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure
nog vragen? Neemt u dan contact met
ons op. U kunt ons iedere werkdag
bellen tussen 08.00 - 17.00 uur op
telefoonnummer (030) 692 95 00.
Mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl.

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E schuldhulp@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl/schulden

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl/schulden

