
SCHULDHULPVERLENING

Loop binnen bij SEZO:

Hulp bij 
geldproblemen

SEZO biedt in Amsterdam Nieuw-West Algemeen Maatschappelijk Werk, Wijkzorg en Sociaal Juridische Dienstverlening.  

SEZO verzorgt tevens Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart, Mannencentrum Daadkr8, de spelinlopen en speluitleen en het programma 

Buurtsportcoaches in Nieuw-West. Kijk voor meer informatie over SEZO op www.sezo.nl

Telefoon: 020 - 667 51 00
Internet: www.sezo.nl
E-mail: info@sezo.nl

• Slotervaart
Kantoor SEZO 
Ott ho Heldringstraat 5 
1066 AZ Amsterdam

• Osdorp
Kantoor SEZO 
Wolbrantskerkweg 84 
1069 DA Amsterdam

Vrouw en Vaart
President Allendelaan 733 
1068 VN  Amsterdam

• Slotermeer
De Kandelaar
Burg. Vening Meineszlaan 64
1063 BE Amsterdam

• Geuzenveld
De Brug
Aalbersestraat 248
1067 GM Amsterdam

donderdag 09:30 - 11.30

maandag 13:00 - 15:00

vrijdag 09:30 - 11:30

dinsdag 09:30 - 11:30

woensdag 09:30 - 11:30

SEZO is er voor u!
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Heeft u geldproblemen?
Kom dan naar een van onze inlopen of bel 020 - 667 51 00.  
Wij kijken dan samen met u naar oplossingen. Deze hulp is gratis.  
Als u niets doet, worden uw problemen groter.  
U kunt iedere werkdag binnenlopen bij een van onze inlopen  
met uw vraag of probleem. 

Wij helpen u!
Medewerkers van SEZO helpen bij vragen over:
• Geldproblemen
• Ordenen administratie
• Schulden
• Invullen formulieren
• Inzicht krijgen in hoeveel geld u krijgt en hoeveel u uitgeeft

Welke problemen?
SEZO helpt u bij geldproblemen. Bijvoorbeeld: 
• U betaalt geen huur meer.
• U betaalt de rekeningen voor gas, water of stroom niet.
• U betaalt uw verzekeringen niet. Bijvoorbeeld uw zorgverzekering.
• U betaalt uw andere rekeningen niet.
• U bent bang om de post open te maken.

Hoe kunt u ons bereiken?
Ga naar een van de inlopen van SEZO, stuur een e-mail naar info@sezo.nl 
of bel 020 - 667 51 00.

Goed om te weten
Sociaal Raadslieden van SEZO werken in opdracht van de Gemeente  
Amsterdam. Onze hulp is gratis. Tijdens onze begeleiding is uw privacy 
gewaarborgd. We hebben een beroepsgeheim en een privacyreglement. 
SEZO is gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister van  
Sociaal Werk Nederland. 

 
Niet tevreden?
De medewerkers van SEZO proberen u zo goed mogelijk te helpen.  
Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent. Dan kunt u dit allereerst 
met de betreffende medewerker bespreken. Bent u dan nog niet tevreden, 
dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement en een klacht 
indienen bij SEZO.

Tot slot
SEZO biedt ook hulp voor persoonlijke problemen en geldproblemen.

Voorbeelden van vragen
Dit zijn voorbeelden van vragen die wij krijgen:

•  Krijg ik € 50,- euro per week als ik mij aanmeld 
bij Schuldhulpverlening?

•  Moet ik mijn auto of scooter wegdoen?
• Wie moet ik (eerst) betalen?
•  Ik heb een dagvaarding gekregen.  Moet ik naar 

de rechtbank?
•  Ik heb privéschulden / fraudeschulden / boetes, 

kan ik daar ook hulp bij krijgen?

•  Ik heb schulden bij mijn zorgverzekering.  
Kan ik nu nog naar de tandarts?

•  Kan ik me ook aanmelden als ik studeer?
•  Is er een maximale schuld waarmee ik me kan/

mag aanmelden?
•  Ik heb een eigen bedrijf en huis en 

geldproblemen. Wat moet ik doen?
•  Klopt het dat ik in de WSNP niet meer over mijn 

geld beschik?

Meer voorbeelden vindt u op www.sezo.nl


