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DELTA en Vereniging Zeeuwse Gemeenten slaan de 
handen ineen om optimale hulp bij schuld te bieden

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk waardoor u 

niet meer in staat bent uw vaste lasten te betalen. 

Deze situatie is uitermate vervelend en in sommige 

gevallen uitzichtloos. Om aan deze situatie hulp te 

bieden hebben DELTA en de Vereniging Zeeuwse 

Gemeenten de volgende mogelijkheden voor u:

-  Als u niet in staat bent de facturen van DELTA 

te betalen, zijn er mogelijkheden tot het treffen 

van een betalingsregeling. Deze regeling biedt  

met name uitkomst als u tijdelijk niet in staat 

bent een factuur te betalen. U spreidt de lasten 

dan over een langere periode. Overigens is het 

zeker niet zo dat u zomaar voor water, kabel, 

gas of elektriciteit afgesloten wordt. DELTA 

gaat hier uiterst zorgvuldig mee om.

-  Is uw totale fi nanciële situatie voor een langere 

tijd niet goed, dan biedt de Vereniging Zeeuwse 

Gemeenten u de gelegenheid voor schuld-

hulpverlening aan. U kunt ook bij DELTA een 

verklaring voor schuldhulpverlening onder-

tekenen. Dit kunt u doen door een afspraak 

te maken via het gratis telefoonnummer 

0800 - 0200889. Neem voor de afspraak uw 

identiteits  bewijs mee. Nadat u de verklaring 

voor schuldhulpverlening bij DELTA onder tekend 

heeft, dient u zich alsnog binnen één week bij 

de aan de achterzijde vermelde instanties te 

melden. De betreffende instantie neemt de 

schuldhulpverlening namelijk in behandeling.

Wat betekent schuldhulpverlening voor u?

Schuldhulpverlening bemiddelt tussen u en de 

schuldeisers. Bij oplopende schulden kan bijvoor-

beeld aan schuldsanering gedacht worden. 

Hiermee wordt maandelijks met een vast bedrag 

een deel van uw schuld afgelost. Zo bent u binnen 

enkele jaren weer schuldenvrij. Daarnaast wordt 

meteen naar de oorzaken van uw schulden gekeken. 

Bij het kijken naar de oorzaken wordt ook advies 

gegeven. Het doel hiervan is voorkomen dat u 

opnieuw schulden oploopt.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? 

Zie de achterzijde voor de contact gegevens van 

uw gemeente.

Is het in uw situatie niet mogelijk om de facturen van DELTA te betalen? 

Wij willen u dan graag van dienst zijn. Lees deze informatie dus goed door.

091028 Folder Schuldhulpverlening.indd   1 17-09-2009   08:30:33Corr.indd   1Corr indd 1 18-11-2009   13:49:2518-11-2009 13:49:25



Gemeente Noord-Beveland  tel. 0113-249657 

Gemeente Veere, Kredietbank Walcheren   tel. 0118-422460/422462 

Gemeente Middelburg, Kredietbank Walcheren tel. 0118-422460/422462 

Gemeente Vlissingen, Kredietbank Walcheren tel. 0118-422460/422462 

Gemeente Sluis, Algemeen Maatschappelijk Werk tel. 0117-456550 

Gemeente Terneuzen, Algemeen Maatschappelijk Werk tel. 0115-643333 

Gemeente Borsele  tel. 0113-238315 

Gemeente Hulst, Algemeen Maatschappelijk Werk tel. 0114-383560 

Gemeente Kapelle  tel. 0113-333167 

Gemeente Reimerswaal  tel. 0113-395290 

Gemeente Goes  tel. 0113-249657 

Gemeente Tholen  tel. 0166-668220/668208 

Gemeente Schouwen-Duiveland, Algemeen Maatschappelijk Werk tel. 0111-450971 
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Neem contact op met onderstaande instantie:
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