BUDGETINFORMATIEPUNT
VOOR AL UW VRAGEN OVER GELDZAKEN
Wat is het budgetinformatiepunt?
Het budgetinformatiepunt is een initiatief van de ISD Bollenstreek en Humanitas voor alle inwoners van
de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Bij het budgetinformatiepunt kunt u terecht met
vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van Humanitas beantwoorden uw
vragen en geven u informatie en advies. Dat kunnen eenvoudige, maar ook complexe vragen zijn.
Wat kunt u verwachten?
In een kort gesprek bespreekt u uw vragen. Afhankelijk van uw vragen/situatie vindt een vervolgafspraak
plaats. Dat kan zijn met een medewerker van de ISD of met een vrijwilliger van Humanitas.
Medewerkers van de ISD
Medewerkers van de ISD hebben ervaring met mensen met (problematische) schulden, schuldsanering
en budgetbeheer. Vanuit hun ervaring kunnen ze u adviseren bij (problematische) schulden.
Medewerkers van Humanitas
Medewerkers van Humanitas zijn vrijwilligers met ervaring die u kunnen helpen om meer grip te krijgen
op uw financiële administratie en u meer inzicht te geven. Zij kunnen u helpen met budgetteren. Als uw
schulden nog beperkt zijn, dan helpen zij u om weer op de goede weg te komen.
Met welke vragen kunt u terecht bij het budgetinformatiepunt?
U kunt voor alle vragen over geldzaken bij het budgetinformatiepunt terecht. Door tijdig een advies te
vragen, kunt u problematische schulden voorkomen.
Voorbeelden van vragen zijn:
 Hoe zorg ik dat ik maandelijks uitkom met mijn geld?
 Ik heb geen overzicht meer over mijn uitgaven en financiële administratie. Hoe krijg ik dat wel onder
controle?
 Ik kan mijn rekeningen niet meer allemaal betalen. Welke rekeningen kan ik het beste wel betalen?
 Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?
 Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?
 Ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?
 Hoe maak ik een kasboek van mijn inkomsten en uitgaven?
Wanneer kunt u terecht bij het budgetinformatiepunt?
U bent iedere maandag welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur in het kantoor van de ISD Bollenstreek aan
de Hohabostraat 92 te Lisse. Een afspraak maken is niet nodig.
Anoniem meer grip krijgen op uw geld?
Startpunt Geldzaken is een samenwerking van een aantal onafhankelijke financiële organisaties,
waaronder het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Op de website van de ISD
Bollenstreek kunt u via Startpunt Geldzaken anoniem Geldplannen maken (om uit de financiële zorgen te
komen, om beter rond te komen of om meer te sparen / af te lossen / te beleggen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek of Humanitas of Startpunt Geldzaken.
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Bereikbaarheid ISD
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.
Humanitas
Telefoon: (06) 12 73 80 98
Website: www.humanitas-rijnland.nl
Per mail: rijnland@humanitas.nl
Startpunt Geldzaken
Website: https://isdbollenstreek.startpuntgeldzaken.nl/

Budgetinformatiepunt, versie 1 januari 2019

Pagina 2 van 2

