Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Neem dan gerust
contact met ons op:
Postbus 603
8440 AP HEERENVEEN
T. 088 488 78 00

E. info@brinkbewindvoering.nl
www.brinkbewindvoering.nl

Schuldhulpverlening
voor ondernemers
Een passende oplossing voor uw situatie!

Maak kennis met de schuldhulpverlening
van Brink Bewindvoering
Ben je ondernemer met (ernstige) financiële problemen? Is het onzeker of je door kunt
gaan met je bedrijf of ben je misschien al gestopt? Dan kunnen wij je helpen. Brink
Bewindvoering verzorgt schuldhulpverlening voor ondernemers. Dit doen wij door het inzichtelijk maken van de problemen en oplossingen aan te reiken. Dat biedt perspectief.
Door Brink Bewindvoering in te schakelen komt een financieel gezonde toekomst weer
binnen handbereik.

Hoe weet ik dat ik schuldhulpverlening nodig heb?
Wanneer je één of meer van de
onderstaande situaties herkent, is
het belangrijk dat je onmiddellijk
in actie komt.
• Je hebt zakelijke schulden die je
niet meer kunt betalen
• Je hebt achterstand bij de betaling
van je vaste lasten privé, zoals
huur of zorgverzekering
• Je hebt overige onbetaalde
rekeningen
• Je boekhouding is niet op orde
en je hebt geen geld om dit op
korte termijn te realiseren
• Je belastingaangiften zijn niet,
of niet op tijd ingediend en je
hebt ambtshalve aanslagen
ontvangen
• Je wordt voortdurend benaderd
door incassobureaus en deurwaarders
• Je schuldeisers of personeel
dreigen met het aanvragen van
je faillissement

Wat kunnen wij voor
jou betekenen?
Schulden zijn een zware last. De
omgang met de belastingdienst, deurwaarders en incassobureaus vergen
veel tijd en energie en gaan ten koste
van je kracht en focus. Hierdoor
kun je je minder concentreren op je
bedrijf en het verbeteren van je
financiële situatie. Door Brink Bewindvoering in te schakelen, doorbreek je deze vicieuze cirkel. Je komt
weer tot rust en kunt je concentreren
op de dingen waar je goed in bent.
Met de schuldhulpverleners van Brink
Bewindvoering heb je een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar met
als doel voor alle betrokkenen het
best mogelijke resultaat te bereiken.
Je bent niet alleen, je wordt van
begin tot eind bijgestaan door de
specialisten van Brink Bewindvoering.
Wil je meer informatie over de
mogelijkheden voor je problematische
schuldensituatie? Neem dan contact
met ons op via (088) 4887800 of
via info@brinkbewindvoering,nl

Hoe werkt schuldhulpverlening
bij Brink Bewindvoering?
Alles begint met een persoonlijk gesprek.
Wij verwelkomen je graag bij ons op
kantoor of een andere intakelocatie indien gewenst. Tijdens dit gesprek kun je
je situatie aan ons uitleggen en proberen
we een duidelijk beeld te krijgen van de
problemen waarmee je te maken hebt.
Aan het einde van dit gesprek geven wij
je direct een eerste advies met concreet
mogelijke oplossingen. Het intakegesprek
vindt zo spoedig mogelijk plaats. Is er
sprake van een crisissituatie, bijvoorbeeld dreigende ontruiming of afsluiting
van water of energie, dan vindt het gesprek uiterlijk binnen drie dagen plaats.
We zullen proberen een oplossing te
zoeken met de schuldeisers: dit heet het
minnelijk traject. Lukt dat niet, dan wordt
de rechter gevraagd om je toe te laten
tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (de WSNP).

Meer weten?

Op de website van Brink Bewindvoering
en van de NVVK (de branchevereniging
voor schuldhulpverlening) leest u meer
over het minnelijke traject en de WSNP:
wettelijk traject.

Bewindvoering/Inkomensbeheer
Soms is het nodig dat tijdelijk uw financiën worden beheerd door een professionele bewindvoerder of inkomensbeheerder. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste
lasten van het inkomen worden betaald
en de afdracht voor de schuldenregeling
wordt gedaan. Het restant van het inkomen wordt (wekelijks) overgemaakt naar
uw rekening. Dit geeft u rust en komt de
schuldenregeling ten goede.

Wat zijn de kosten voor
schuldhulpverlening?
Iedere gemeente is op basis van de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om schuldhulpverlening voor particulieren en
bedrijven aan te bieden. De kosten
voor onze begeleiding worden aan
de gemeente voorgelegd. De ervaring is dat de kosten van schuldhulpverlening door steeds meer gemeenten worden vergoed.

