
  
  
  




  
  

Geldzorgen?
Je kunt er uit komen. Echt.
Het begint met jouw eerste stap.
Kijk op:

www.arnhem.nl/geldzorgen



 











  




      
   


 
 


Het kan iedereen overkomen.
Zeker nu...
We helpen je grip op je
geldzaken te krijgen.

Maak jij je zorgen over geld?
Geldzorgen gaan nooit zomaar vanzelf weg.
Hoe graag je dat ook wilt.
Maar je kunt er echt wat aan doen.
Praat erover. Zoek hulp. Zet de eerste stap.
Samen zoeken we naar een oplossing.
Gewoon, praktisch. Stap voor stap kijken we
wat we kunnen doen.
Zoek hulp en doe het nu. Het is eigenlijk maar
een klein stapje. Samen zorgen we dat je weer
overzicht krijgt.

Ben je jonger dan 27 jaar?

Ben je ouder dan 27 jaar?

Woon je in Arnhem en ben je jonger dan 27?
Kijk op www.wijzijnoprecht.nl
Bel of app 06 49 14 02 83
Of mail info@wijzijnoprecht.nl Je krijgt binnen
24 uur antwoord. Samen met een buddy bekijk je wat
je kunt doen. Je buddy weet de weg in geldzaken.

Woon je in Arnhem en ben je ouder dan 27?
Is je inkomen gedaald en maak je je zorgen?
Doe dan de gratis budgetcheck via
www.rijnstad.nl/budgetcheck of 026 312 77 00
Zij kijken of je alles krijgt waar je recht op hebt en
je maakt samen een plan op maat. Zo krijg je grip op
je geldzaken.

Ben je zelfstandig ondernemer?
Maak je je zorgen of je het wel gaat redden als
ondernemer? Er zijn speciale regelingen opgezet
om je te helpen. Het ondernemersloket Geldzaken
& Ondernemers biedt ondersteuning (vanaf 1 juli
2020). Kijk op www.arnhem.nl/geldzorgen
of 0800 1809.

Heb je financiële problemen en al langer geldzorgen?
Wacht niet langer en vraag om gratis hulp bij de
sociale wijkteams van de gemeente Arnhem:
www.wijkteamsarnhem.nl of 088 22 60 000
Samen met de wijkcoach maak je een plan om je
geldzaken weer op orde te krijgen.

