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Stapelen uw schulden zich op?
Zorg dat u het overzicht niet kwijtraakt. Maak alle post direct open. Leg rekeningen en
bankafschriften op datum en soort bij soort. Zo weet u wanneer u wat moet betalen. Op de
websites Wijzer in geldzaken en Afas Personal houdt u online uw inkomsten en uitgaven bij
met een huishoudboekje. Voor jongeren is er Nibud voor Scholieren. Zo ziet u meteen
waar uw geld blijft. Stop met uitgaven die niet echt nodig zijn. Op de website van het Nibud
vind u tips om te besparen. Krijgt u een rekening of een aanmaning? Bel de schuldeiser en
vraag of u in delen mag betalen. Lukt dat niet? Vraag dan om uitstel van betaling.
Wilt u hulp bij het op orde brengen van uw geldzaken? Download gratis de mobiele app
fiKks. Via de app krijgt u hulp van een vrijwillige buddy. Kijk op de website voor meer
informatie.
AFAS Personal - online kasboek
www.afaspersonal.nl
Nibud
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur.
Postbus 19250
3501 DG Utrecht
030 239 13 50
www.nibud.nl
Nibud voor Scholieren
www.scholieren.nibud.nl
Wijzer in geldzaken - huishoudboekjes
www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes
fiKks
Mobiele app om met hulp van een vrijwillige buddy de geldzaken op orde te krijgen.
www.wijgaanhetfikksen.nl
Heeft u meer geldproblemen?

Als u er zelf niet meer uitkomt, neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt.
Bespreek wat er aan de hand is en zoek samen naar een oplossing. U kunt bellen of emailen voor een afspraak. U kunt ook zonder afspraak langs tijdens het dagelijkse
spreekuur. Voor locaties en tijden kijkt u op de website.
Wijkteams Enschede
053 481 79 00
info@wijkteamsenschede.nl
www.wijkteamsenschede.nl
Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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