Maak kennis met

Janssen & Janssen
budgetcoaching
Laat ons
helpen!

Voor een
schuldenvrije
maatschappij

Steeds meer mensen hebben moeite om hun geldzaken op orde te houden.
Zijn er misschien schulden ontstaan? Of heb je te maken met een verandering in je
inkomsten? Dan is het steeds lastiger om de balans te vinden tussen inkomsten en
uitgaven. Dat weten we maar al te goed. Wij bieden hulp om je geldzaken weer op orde
te krijgen. Dit doen we in de vorm van budgetcoaching. Samen zorgen we ervoor dat je
weer grip krijgt op jouw geldzaken. En dat geeft rust.
Hoe we dat doen?
Samen maken we een overzicht van al jouw inkomsten en uitgaven. Ook zoeken we de
administratie uit en ordenen deze overzichtelijk in een map. Dit levert veel inzicht op en
dat helpt bij de vervolgstappen. Als er schulden zijn, maken we hier samen een overzicht
van. Zodra dat compleet is helpen we je bij het maken van betaalafspraken met de
schuldeisers. En we zoeken uit wat er verder moet gebeuren om jouw geldzaken weer
op orde te krijgen. Ons doel is jou weer op weg te helpen. We leren je hoe je verantwoord
met je geld kunt omgaan en hoe je ervoor zorgt dat inkomsten en uitgaven in balans blijven.
Persoonlijk en menselijk
Wij helpen je. Dat doen we met respect en op een persoonlijke manier. Moeilijke zaken
leggen we duidelijk uit. En als we een afspraak met je maken, dan komen we die na. Daar
kun je op rekenen. Jouw financiële situatie komt bij ons op de eerste plaats.
Kennis van zaken
Door jarenlange ervaring hebben onze budgetcoaches de juiste kennis van financiële
zaken én ze coachen je op een motiverende manier. Het belangrijkste is dat er weer rust
ontstaat in jouw financiële plaatje.

Laat ons helpen!
Neem contact met ons op en bel één van de budgetcoaches via telefoonnummer
088 730 34 68 of stuur een e-mail naar: budgetcoaches@janssen-janssen.nl.

www.janssen-janssen.nl

