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Een toekomst
zonder schulden?

...het kan ook voor u!



Naar een toekomst zonder schulden

Heb je schulden of ken je iemand die schulden heeft? En dreigen die
schulden te groot te worden om zelf helemaal op te kunnen lossen?
Misschien dat stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren uitkomst kan
bieden.

In Nederland is sprake van een toenemende schuldenproblematiek.
Ook in Asten en Someren heeft een groep mensen moeite om inkomsten en 
uitgaven  in balans te houden. Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen.  
Binnen de gemeente Asten en Someren zijn er voorzieningen om ervoor te 
zorgen  dat er weer balans komt in de � nanciën. 

Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren (afgekort BSH) is opgericht om 
met name die mensen/gezinnen te helpen met relatief (nog )lichte schulden. 
Wanneer je ingrijpt op het moment dat de problemen nog klein zijn dan 
voorkomt dat grotere problemen in de toekomst. Financieel en ook sociaal. 
Het burgerinitiatief voegt iets toe aan het totale aanbod van schuldhulp-
verlening binnen beide gemeenten. In deze folder vind je informatie over wat 
we te bieden hebben en op welke manier je in aanmerking kunt komen voor 
ondersteuning vanuit de stichting BSH Asten-Someren. 

Wanneer kom je in aanmerking voor ondersteuning vanuit de stichting?

• Je schulden zijn nog niet te groot. Afhankelijk van het inkomen kan er tot  
 maximaal een bedrag van € 5.000,- geleend worden om daarmee alle   
 schulden af te kopen,
• Je bent gemotiveerd om van je schulden af te komen,
• Je hebt laten zien dat het je lukt om je te houden aan (betaal)afspraken,
• Je bent bereid om begeleiding en/of coaching te ontvangen van de   
 instelling die je aanmeldt bij de stichting BSH Asten-Someren,
• Je geeft de stichting BSH Asten-Someren de informatie die nodig is om te  
 beoordelen of je in aanmerking komt voor een lening,
• Je zet je in om het eigen inkomen stabiel te houden en als het mogelijk is  
 te verhogen.

Hoe werkt het?

1. Via de website www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl kan een
 aanvraagformulier worden opgevraagd door degene die jou begeleid
 met  jouw � nanciën,
2. Jouw aanvraag wordt beoordeeld door de stichting,
3. Wanneer akkoord, dan wordt een overeenkomst gesloten tussen jou en  
 de stichting. In die overeenkomst staan afspraken over de terugbetaling  
 en afspraken over hoe je ervoor gaat zorgen dat jouw � nanciële situatie  
 stabiel wordt,
4. De stichting betaalt de schulden voor jou, zodat er nog een schuld
 resteert, nl. die aan de stichting BSH-Asten-Someren.

N.B. 
Indien je geen begeleiding ontvangt bij je � nanciën, dan kunnen we je
verwijzen naar een instantie waar je je kunt melden voor ondersteuning. 

Stichting BSH-Asten-Someren is een burgerinitiatief binnen de gemeenten 
Asten en Someren. Opgericht om met name die gezinnen met relatief (nog) 
lichte schulden snel ondersteuning te bieden. Het bestuur bestaat uit vrijwil-
ligers met bestuurlijke ervaring en ervaring in het omgaan met � nanciële 
problematiek. Doel is om � nancieel rust te creëren waardoor men weer 
verder kan kijken dan de korte termijn. Er komt ruimte om te werken aan een 
duurzaam schuldenvrij bestaan.
Het initiatief voegt iets toe aan het totale aanbod van schuldhulpverlening 
binnen beide gemeenten.

 Stichting Burgerschuldhulp
 Asten-Someren
 Postadres: Kerkstraat 10
  5721 GV  Asten

 RSIN nr.: 859138392
 K.v.K. nr.: 72520574
 IBAN nr.: NL59 RABO 0333 1914 71
 

E-mail: info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl  •  www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl


