
www.kredietbanknederland.nl

ORDE OP ZAKEN

InkomensBeheer
Kredietbank Nederland helpt u orde op zaken te krijgen 

Kijk op onze website voor onze contactgegevens.
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Schulden en problemen 
voorkomen met Inkomensbeheer 

Voelt u zich onzeker over uw financiële situatie en heeft u moeite uw inkomen goed 

te beheren? Kredietbank Nederland kan u helpen bij het omgaan met uw geld en 

het betalen van al uw rekeningen. Om ervoor te zorgen dat u het overzicht op uw 

financiën behoudt en eventuele problemen voorkomt. Met Inkomensbeheer zorgt 

u ervoor dat uw vaste lasten altijd op tijd betaald worden. U weet zeker dat u geen 

extra kosten meer heeft van boetes of te laat betalen en u loopt geen risico op 

afsluiting van gas, water en licht.

Wij bieden de volgende vormen van Inkomensbeheer aan:

 

U kunt Inkomensbeheer aanvragen door het formulier ‘Aanvraag Inkomensbeheer’ 

op onze website in te vullen. Tijdens een intakegesprek adviseren wij u over welke 

dienst voor u het meest geschikt is en welke kosten daaraan zijn verbonden.

www.kredietbanknederland.nl

Beheer Vaste Lasten
• Uw inkomen komt binnen bij 
 Kredietbank Nederland.
• Wij betalen uw vaste lasten (huur, gas,  
 water, licht, premie zorgverzekering).
• Wij maken het restantbedrag over op  
 uw eigen rekening.

Contact verloopt via post, 
mail en telefoon.

Budgethulp
• Uw inkomen komt binnen bij   
 Kredietbank Nederland.
• Wij betalen al uw rekeningen.
• U ontvangt wekelijks of maandelijks
 geld op uw rekening voor    
 boodschappen.

U heeft regelmatig persoonlijk contact 
met een budgetcoach.

Budgetbeheer
• Uw inkomen komt binnen bij   
 Kredietbank Nederland.
• Wij betalen al uw rekeningen.
• U ontvangt wekelijks of maandelijks  
 geld op uw rekening voor    
 boodschappen. 

Contact verloopt via post, 
mail en telefoon.

Budgetcoaching
Via maandelijkse gesprekken gedurende 
6 tot 9 maanden leert een budgetcoach 
u hoe u inzicht krijgt en behoudt in uw 
financiën.

Dit kan in combinatie met Beheer Vaste 
Lasten of Budgetbeheer.
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