We helpen je
Onze vrijwilligers hebben al veel mensen
geholpen. Wil jij ook geholpen worden? De
vrijwilligers doen dit graag samen met jou.
Dat kan tijdens ons spreekuur of bij jou thuis.

Thuisadministratieloket Rucphen

Ben jij het
overzicht kwijt?
“Waar heb ik mijn huurcontract nou gelaten?”

Thuisadministratieloket
Rucphen is een
initiatief van

Neem contact op met Thuisadministratieloket

“Die rekening heb ik toch al betaald?”

Rucphen via de website

www.thuisadministratieloket.nl
Na je aanmelding nemen we contact met je
op voor het maken van een afspraak.
Bel voor vragen naar 0165

- 59 99 36

Je kunt ook contact opnemen met het zorgloket van
de gemeente Rucphen 0165

- 34 99 90

www.thuisadministratieloket.nl

www.thuisadministratieloket.nl

Ben jij het

overzicht
kwijt?
“Waar heb ik mijn huurcontract nou gelaten?”

Dus wacht
niet te lang
en meld je
aan!

“Die rekening heb ik toch al betaald?”
“Ik wist niet dat ik recht op toeslag had.”
“Als ik aan mijn geld denk, raak ik in de stress.”

Hulp nodig?
Er ligt een stapel papieren voor je en die stapel wordt
alleen maar groter. Je stelt het alsmaar uit om alle
enveloppen open te maken en de inhoud te lezen. Met de
hulp van een vrijwilliger van Thuisadministratieloket
Rucphen is je papierwinkel snel op orde en zit alles in één
overzichtelijke map opgeborgen. Nu hoef je het alleen nog
bij te houden. Wat een opluchting!
Er kunnen veel redenen zijn waardoor je het overzicht
kwijt raakt. Bijvoorbeeld als je jouw partner verliest, je baan
kwijtraakt, je een laag inkomen hebt of door een andere
reden. Wellicht is administratie nooit je ding geweest
en loop je hier al heel je leven tegenaan? Dan kan het
gebeuren dat je jouw post niet open maakt. Het niet
bijhouden van je administratie kan tot serieuze problemen
leiden. Je kunt boetes riskeren door te late betaling. Het
kan zijn dat je toeslagen misloopt. En misschien betaal je al
jaren aan dingen waar je geen gebruik van maakt.

Thuisadministratie
op het spreekuur
Heb je korte ondersteuning nodig, meld je dan aan voor
het spreekuur. Er zijn iedere maand diverse spreekuren
van Thuisadministratieloket Rucphen. Vrijwilligers zitten
klaar om te helpen met het invullen van een formulier, het
op orde brengen van je administratie en beantwoorden
van vragen, bijvoorbeeld over toeslagen. Is de hulp
tijdens het spreekuur niet afgerond, dan maken we een
vervolgafspraak.

Meld je aan! Daarna bellen we je voor
het maken van een afspraak voor het
spreekuur.

Thuisadministratie
bij jou thuis
Voor uitgebreide hulp komen we bij je thuis. Samen
met een vrijwilliger orden je jouw brieven, formulieren,
rekeningen, polissen, enzovoort. Wat weg kan, gaat
weg. Wat overblijft wordt in één overzichtelijke map
opgeborgen. Thuisadministratieloket Rucphen
zoekt een vrijwilliger die bij jou past. Samen maak je
afspraken. Is het nodig dat de vrijwilliger vaker komt?
Wil je meer inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven?
Dit kan. Ook een overzicht van inkomsten, uitgaven en
eventuele schulden kan gemaakt worden. Met uitleg
over wat het betekent. Het gaat er om dat je weer grip
krijgt op je financiële administratie.

Meld je aan! Daarna bellen
we je voor het maken van een
kennismakingsgesprek bij jou thuis.

