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Hebt u moeite om bijvoorbeeld uw huur of zorgverzekering te 
betalen? Dat kan gebeuren. Wij – het team Vroeg Eropaf van de 
gemeente Schouwen-Duiveland – helpen u graag als u (beginnende) 
geldproblemen heeft. Samen met u willen we ervoor zorgen dat u 
niet in de schulden komt.  



VROEG EROPAF IS ER VOOR U!
Voor mensen die geldproblemen hebben is het belangrijk dat ze dit zo snel mogelijk 
aanpakken en oplossen. Door er vroeg bij te zijn kunnen veel en hoge schulden 
voorkomen worden. Als team Vroeg Eropaf willen we mensen die geldproblemen 
hebben dan ook zo snel mogelijk helpen. Dit doen we samen met bedrijven die 
water en energie leveren, zorgverzekeraars en woningcorporaties. 

HOE WERKT VROEG EROPAF?
Zien of horen we dat u geldproblemen heeft? Dan nemen we contact met u op. We 
vragen u dan of we u met uw geldzaken kunnen helpen. Hier leest u meer over hoe 
wij werken:
•  Het team Vroeg Eropaf maakt met u een afspraak. 
• We bespreken uw financiële situatie en geldzorgen.
• Samen met u kijken wij of er regelingen en voorzieningen zijn die u kunt 

gebruiken en wat uw wensen zijn.
• Hebt u verder hulp of ondersteuning nodig? Dan zorgen wij daar ook voor. 
• Dit doen we GRATIS voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland.

HOE WETEN WIJ DAT IEMAND GELDPROBLEMEN HEEFT?
Loopt u achter met het betalen van rekeningen? Dan krijgen we dat te horen. Dat is 
namelijk wettelijk verplicht. Loopt u tussen de 30 tot 100 dagen achter met het 
betalen van uw rekeningen? Dan neemt iemand van ons team contact op. Dit doen 
we via de mail of per brief. Hebt u bij 2 of meer organisaties uw rekeningen niet 
betaald? Dan bellen wij of komen we bij u langs om u te helpen. 

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?
Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw situatie en gegevens om. Ook dat zijn we 
wettelijk verplicht. We delen uw gegevens alleen met anderen als u ons daar 
toestemming voor geeft. 

HEBT U EEN VRAAG OF WILT U MEER OVER ONS WETEN?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen op 06 18 61 71 65. Of stuur 
een e-mail naar vroegeropaf@schouwen-duiveland.nl. Meer informatie vindt u ook 
op onze website www.schouwen-duiveland.nl/vroegeropaf. 
Het team Vroeg Eropaf staat graag en gratis voor u klaar!
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