
  

Onze diensten: 

• Incasso. 

• Budget coaching  voor 
particulieren, 
werkgevers of 
verhuurders. 

• Pro deo 
schuldhulpverlening. 

• Juridische advisering  
huur, verhuur roerend  
- /onroerend goed. 

• Bezwaarschriften 
gemeente  -  provincie  
-  rijksoverheid. 

 

Schuldennet  -  sociaal 

Kantooradres:  

De Woerd 10 

7824 RC  - Emmen 

Holland 

 

Telefoonnr.: 06  - 4703 6986 

E-mailadres:  

schuldennet-sociaal@outlook.com 

www.schuldennet  -  sociaal.com 

SCHULDENNET 
SOCIAAL 

 
www.schuldennet—sociaal.com 

 
• Professioneel 

• Gediplomeerd schuldhulp 

verlener  -  budgetcoach 

• Betrouwbaar 

• Incasso op basis van “No 

cure  -  No pay” 

 

 

Wist u dit? 
 

• Wij volgen de gedragscodes 
“wet integrale Schuldhulp ver-
lening nieuwe stijl.” 

• Wij volgen grotendeels de ge-
dragsregels van het NVVK 
(Branchevereniging voor 
schuldhulpverlening en sociaal 
bankieren) die wordt erkend 
door de Recofa (Rechter Com-
missarissen inzake faillisse-
menten.) 

• Wij pas in het tweede jaar cer-
tificering namens het NWI 
mogen/kunnen aanvragen.  



No Cure  -  No pay incasso  

Al onze incasso opdrachten voeren wij 

uit op basis van no cure – no pay. Zoals 

eveneens bij schuld -hulpverlening 

gangbaar is, bemiddelen wij op 

respectvolle wijze voor twee partijen. 

Dus voor zowel de opdrachtgever 

(schuldeiser) als de debiteur 

(schuldenaar)  

Dit zonder de opdracht uit het oog te 

verliezen maar om binnen het 

minnelijk traject te blijven. Dus zonder 

tussenkomst van de rechter.  

Met een (eventuele) procedure zijn 

geen van beide partijen mee gebaat. Dit 

buiten de vaak extra hoge kosten, tijd, 

energie en vaak verstoorde relatie 

tussen opdrachtgever en debiteur.  En 

niet te vergeten: een onzekere 

uitkomst. Gelijk hebben of  gelijk 

krijgen is niet hetzelfde. Om uw 

vordering in te dienen kunt u gebruik 

maken van onze website.  

Bezwaarschriften 

Ook wat betreft bezwaarschriften 

kunnen wij u tegen een redelijke 

vergoeding van dienst zijn. U kunt 

echter niet bij ons terecht voor 

bezwaarschriften gericht aan de 

Belastingdienst en de IND. Aangezien 

ook bezwaarschriften maatwerk zijn 

raden wij u dit eerst met ons geheel 

vrijblijvend en kosteloos te overleggen.  

Pro - deo Schuldhulpverlening 

Steeds meer Nederlanders krijgen te 

maken met problematische schulden. 

Men heeft verder geen overzicht meer 

en is vaak al gestopt met het betalen 

van bepaalde rekeningen. Schaamte 

en de angst niet meer over de eigen 

financie n te kunnen beschikken is 

vaak misplaatst.  

Belangrijk is om zo snel mogelijk te 

bestuderen op welke wijze de 

problemen oplosbaar zijn, of dat men 

doorverwezen moet worden naar 

overige expertises. Conform de Wet 

op het consumenten krediet mogen 

wij geen vergoeding vragen voor 

“Schuldhulpverlening” en dat doen wij 

dan ook niet.   

U kunt ons geheel vrijblijvend 

benaderen voor vragen en advies. Er 

zijn geen wachttijden maar wij vol 

staan met het geven van een verkort 

advies/plan van aanpak. Ook binnen 

de schuldhulpverlening proberen wij 

zoveel mogelijk een oplossing te 

vinden binnen het minnelijke traject. 

Noch de schuldeiser noch de 

schuldenaar is gebaat bij een WSNP 

traject of faillissement.   

Voor vragen kunt u ons geheel 

vrijblijvend eerst bellen onder 06 – 

4703 6986 of mailen naar 

schuldennet-sociaal@outlook.com  

Budget - Coaching 

Elke Nederlander kan, hoe vervelend het 

ook is, in de financie le problemen komen. Dit 

veroorzaakt vaak veel stress, verdriet, 

relatieproblemen en geeft problemen bij de 

werkgever of bijvoorbeeld de verhuurder.  

Dit ontaard vaak in diverse problemen 

gezien de combinatie financie le -/ 

psychische -/sociale klachten met een 

geregeld ziekteverzuim of huurachterstand 

bij verhuurders. Meestal zoekt men te laat 

of, nog erger niet, naar hulp en dit kan 

ernstige gevolgen hebben.   

De schade bij onder andere werkgevers is 

dan ook vaak aanzienlijk en kan zelfs 

oplopen tot duizenden euro’s schade per 

werknemer per jaar.  Voor zowel de 

particulier, de werkgever als de verhuurder 

hebben wij aantrekkelijke tarieven die op 

onze website zijn terug te vinden. 

Vanzelfsprekend is het eerste orie nterend 

gesprek gratis. 

Juridische advisering 

Door 10 jaar ervaring/ expertise binnen de 

particuliere verhuur wat betreft roerend-/  

onroerend goed kunnen wij u prima 

adviseren over calamiteiten binnen deze 

sector, ongeacht of u nu verhuurder of 

huurder bent. Verhuren is dan ook een vak 

en worden de juridische valkuilen worden 

te vaak onderschat. Wij maken eventueel 

huurcontracten voor u op tegen een 

redelijke vergoeding en dit kunt u 

desgewenst verrekenen binnen de kale 

huur.  
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