BUDGETCURSUS

Ik help u
graag , goed
en discreet

De meeste mensen vinden het niet prettig om te praten
over hun financiën. Zeker niet als zij hier het overzicht
in zijn kwijtgeraakt. In de budgetcursus van Quitte zult
u ontdekken dat u zeker niet de enige bent. De cursus
wordt gegeven in 4 lessen van 2 uur en de volgende
onderwerpen zullen worden behandeld;
•	Ordenen van uw administratie
• Inkomsten en uitgaven
• Budgetteren
• Maand- en jaarbegroting maken
• Bespaartips
• Bijhouden van een kasboek
De training is voor iedereen bedoeld die meer inzicht
wil krijgen in zijn financiën. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Quitte via het contactformulier op
de website quitte.nu
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SAMEN WERKEN WE AAN EEN
ZORGELOZE TOEKOMST

QUIT TE ONT ZORGT
Uit onderzoek blijkt dat 37% van de Nederlanders te maken
heeft met 1 of meerdere betalingsachterstanden.
In de omgeving Helmond en Eindhoven biedt Quitte een
helpende hand aan mensen die niet meer weten hoe zij uit
deze situatie kunnen komen.

BUDGETBEHEER
Budgetbeheer is bedoeld voor personen die zelfstandig
hun financiën kunnen regelen maar hierbij wat extra
ondersteuning kunnen gebruiken. Bij budgetbeheer wordt
uw inkomen op een aparte rekening gestort welke door
Quitte wordt beheerd. Van ons ontvangt u uw leefgeld.
U kunt er dan zeker van zijn dat uw vaste lasten worden
betaald. Zo voorkomt u dat er (nieuwe) schulden of
betalingsachterstanden ontstaan. Eventueel kunnen er ook
betalingsafspraken met uw schuldeisers worden gemaakt.
Quitte stelt een overeenkomst op waarin alle afspraken
worden vastgelegd en waarin u Quitte machtigt uw
financiën te regelen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Mijn naam is Angely van Deursen. Wilt u weten wat uw
mogelijkheden zijn, dan maak ik graag met u een afspraak en
werken we samen toe naar een financieel zorgeloze toekomst.

Ook voor werkgevers kan budgetbeheer een optie zijn
voor uw medewerker.
Indien u meer informatie wilt over budgetbeheer, neem
dan contact op met Quitte.

B U D G E T C O A C H I N G PA R T I C U L I E R E N
Verlangt u al tijden naar een financieel zorgeloos leven
waardoor u weer naar de toekomst durft te kijken? Quitte
kan u hierbij helpen!
Samen maken we een plan van aanpak waarin wordt vastgelegd hoe de financiële zorgen of schulden het best kunnen
worden opgelost en het beoogde resultaat kan worden
behaald. Waar nodig zullen wij u helpen met bijvoorbeeld
het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers of
het aanvragen van toeslagen.
Een toekomst zonder financiële zorgen, dat gun ik iedereen!
Twijfel niet langer en neem contact op met Quitte voor
meer informatie.
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BUDGE TCOACHING WERKNEMER
Maar liefst 62% van de werkgevers heeft werknemers in dienst
die te maken hebben met schulden. Eén full time werknemer
kost u al snel zo’n € 13.000,- per jaar.
Signalen van mogelijke financiële problemen kunnen onder
andere zijn;
•	Er wordt regelmatig gevraagd om een voorschot;
•	De medewerker maakt vaker fouten door verminderde
concentratie;

•	De medewerker meldt zich vaker ziek;
•	De medewerker is minder productief;
•	De medewerker is prikkelbaar.
Met de hulp van Quitte kunt u er voor zorgen dat uw medewerker binnenkort weer met plezier naar het werk gaat en
bovengenoemde signalen zullen tot het verleden behoren.
Voor elke medewerker zal een offerte op maat worden
gemaakt. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Quitte en ik maak graag tijd voor u.

