Werknemer(s)
met schulden?
Schuldsanering Nederland
biedt de oplossing!
Middels deze brochure leggen wij uit wat
de verschillende mogelijkheden zijn en wat
Schuldsanering Nederland voor u en uw
werknemer(s) kan betekenen.

Schuldsanering
Nederland
Postbus 81
8250 AB Dronten

Schulden
U heeft er vast weleens mee te maken gehad, een werknemer
die schulden heeft en hierdoor veel stress thuis en op de
werkvloer ervaart.
Het ziekteverzuim loopt op en uw werknemer verslaapt zich
regelmatig. Als werkgever wilt u natuurlijk uw werknemer helpen,
echter heeft u geen idee hoe. De productiviteit van uw werknemer kan
met wel 50% afnemen.

Budgetbeheer of Inkomensbeheer
Heeft uw werknemer geen tot weinig schulden, maar kan
deze simpelweg niet zo goed met geld omgaan, dan is
budgetbeheer of inkomensbeheer wellicht de oplossing.
Budgetbeheer/inkomensbeheer houdt simpelweg
in dat de (gehele) inkomsten en uitgaven worden
beheerd. Het loon zal dan worden beheerd door
de schuldhulpverlener/budgetbeheerder en de
afgesproken vaste lasten zullen worden betaald. Uw
werknemer ontvangt dan wekelijks of maandelijks het
geld wat hij/zij zelf te besteden heeft, alle overige
gelden zullen worden aangewend voor de betalingen
van de vaste lasten. Gelden die overblijven na betaling
van uw vaste lasten, zullen worden opgespaard. Uw
werknemer kan in overleg met de schuldhulpverlener/
budgetbeheerder eens in de zoveel tijd een verzoek
doen tot opname van het opgespaarde geld.

Schuldhulpverlening of
Schuldsanering
Deze 2 vormen van schuldhulpverlening lijken op elkaar,
echter is het vaak onduidelijk wat nu de verschillen zijn.

Schuldhulpverlening:
Deze vorm van schuldhulpverlening houdt in dat
de inkomsten en uitgaven worden beheerd door de
schuldhulpverlener. Er zal een berekening worden gemaakt
van deze inkomsten en uitgaven en gekeken worden wat er
maandelijks kan worden uitgekeerd aan leefgeld. Het budget
wat hierna overblijft zal maandelijks worden uitgekeerd aan
de schuldeisers. Dit traject kan tot 3 jaar in beslag nemen,
afhankelijk van de hoogte van het budget en de schuldenlast.
De schuld wordt namelijk 100% afgelost. Het nadeel van dit
traject kan zijn dat de schuldeisers na deze periode nog rente
in rekening kunnen brengen.

Schuldsanering:
In dit traject wordt er wederom gekeken naar de inkomsten/
uitgaven en de hoogte van de totale schuldenlast. Het
verschil met schuldhulpverlening is dat er in dit geval een
Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) berekening wordt gemaakt,
hiermee wordt er wettelijk bepaald wat de cliënt aan leefgeld
zal ontvangen. Er zal een voorstel worden gedaan om deze
schuldenlast in 3 jaar tegen finale kwijting af te betalen,
dit houdt in dat de schulden niet volledig worden ingelost.
Dit traject mag maximaal 36 maanden in beslag nemen.
Na instemming van de schuldeisers zal het restant van de
schuldenlast worden kwijtgescholden.

Schuldsanering Nederland
inschakelen?
Wij staan graag voor u en uw werknemer(s) klaar om
hulp te bieden. Maar waarom kiezen voor Schuldsanering
Nederland?
Geen wachttijden
Het komt vaak voor dat iemand zich al heeft aangemeld bij een andere
organisatie, helaas blijkt vaak dat er een lange wachttijden zijn. Wij
begrijpen natuurlijk dat iemand direct geholpen wilt worden, wij kunnen
daarom ook garanderen dat er directe hulp geboden wordt.

Ervaring
Bij elkaar heeft ons team ruim 50 jaar ervaring in deze branche.
Door deze ervaring is er een ruim netwerk opgebouwd en hebben
wij goede contacten met zowel werkgevers als deurwaarders en
incassobureaus opgebouwd. Mede hierdoor kunnen wij snel schakelen voor
de cliënt.

Lidmaatschap
Schuldsanering Nederland is ruim 5 jaar lid van de Branchevereniging
Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Mede door
dit lidmaatschap kunt u ervan uit gaan dat wij een professionele organisatie
zijn die secuur en integer te werk gaat. Ook werken wij conform de
richtlijnen van de NVVK.

Mocht u onze hulp willen inschakelen of vrijblijvend meer
informatie willen aanvragen, dan kunt u ons benaderen via
onderstaande gegevens.
085-1044676
info@schuldsaneringnederland.nl
www.schuldsaneringnederland.nl
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