
Schulden & 
Eigen Kracht

Op die manier kunt u uw uitgaven beheersen, 
wat zorgt voor leefkracht en voldoende tot 

volledige financiële zelfredzaamheid.

Heeft u schulden of 
betalingsachterstanden waar u zelf 

niet meer uit komt?
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Dan helpt Royaal Thuis u graag weer op weg.

In samenwerking met Aegon 
voeren wij het project  

Schulden & Eigen Kracht uit. 
Met dit project helpen wij u bij 
het beheren van uw financiële 

administratie en schulden.
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Schulden & Eigen Kracht

Dit doen wij door u inzicht te 
laten krijgen in uw inkomsten 
en uitgaven.

€

Ook vergroten wij 
uw kennis en 

uw begrip van 
financiële zaken. 
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Helemaal top! Ga zo door... ;-)

Royaal Thuis
Televisiestraat 3
2525 KD Den Haag

t. 070 - 388 88 83
www.royaalthuis.nl
info@royaalthuis.nl
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Schuldenloket  
 
Schulden leveren veel stress op.  
Hierdoor kunnen er problemen ontstaan. 
Heeft u schulden en komt u er niet meer uit? 
Dan kunt u hulp vragen bij een van de 
schuldencoaches van Royaal Thuis.  
Wij kijken samen met u naar wat de beste 
oplossing voor uw hulpvraag is.  
De schuldencoach brengt aan de hand van 
een checklist uw schuldensituatie in kaart.  
Op die manier ontstaat er inzicht in de 
financiële situatie en de specifieke hulpvraag. 
U stroomt dan door naar het schuldentraject 
of het kansentraject. 

Traject 

Het project van Schulden & Eigen Kracht 
biedt twee verschillende trajecten.  
Heeft u zeer problematische schulden en 
komt u er niet meer uit? Dan komt u terecht 
in het schuldentraject. Hierbij krijgt u intensief 
hulp en begeleiding om uw financiën op orde 
te brengen. U krijgt alle benodigde tools en 
informatie over schuldhulpverlening, bewind-
voering en budgetbeheer. Als u beginnende 
schulden heeft, komt u terecht in het kansen-
traject. In dit traject bieden wij u inzicht in uw 
financiële situatie en geven wij u de kans om 
meer schulden te voorkomen.

www.royaalthuis.nl/schuldeneneigenkracht
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