
 

 

 

In 8 stappen weer overzicht in uw financiën   

Het budgetcoachtraject bestaat uit: 

1. Intake en aanleg dossier  

2. Een overzichtelijke thuisadministratie 

opzetten, inclusief schulden inventariseren 

en schuldeisers aanschrijven 

3. Een budgetoverzicht van de huidige situatie 

opzetten 

4. Besparingen, extra inkomsten en 

toekomstwensen in kaart brengen 

5. Toeslagen aanvragen of wijzigen, 

verzekeringen en abonnementen opzeggen 

6. Een nieuw en realistisch budgetplan maken, 

inclusief schulden aflossen en schuldeisers 

informeren 

7. Hulp bij het omgaan met het nieuwe budget 

8. Evaluatie en nazorg  

 
  

Wie wij zijn 

Over ons 

Chris, de man achter Eye for budget, is 

budgetcoach en schuldhulpverlener met ruime 

ervaring. Zijn passie is het integraal helpen 

van mensen en ze redzaamheid maken. Zijn 

doel is dat mensen zelf hun problemen kunnen 

aanpakken en daarmee hun maatschappelijke, 

juridisch en financiële positie verbeteren. 

 

Eye for budget wil op laagdrempelig manier 

met persoonlijke aandacht en vanuit een 

professionele basis meewerken aan een 

oplossing voor mensen met financiële 

problemen. Dat doen we met respect, zonder 

oordeel en met de absolute wil om mensen te 

helpen.   

Contact opnemen? 

Telefoon : 0650638456 

E-mail     : info@eyeforbudget.nl 

Web       : https://eyeforbudget.nl   
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Een stap vooruit 
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Professionele hulp bij uw financiën 

Heeft u financiële problemen of bent u het 
overzicht kwijt? U bent echt niet de enige. Het 
vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach helpt 
onnodige schulden voorkomen.  
 
Direct hulp bij u thuis zonder wachttijden 

 

De budgetcoach komt bij u thuis en neemt samen 

met u aan de keukentafel uw financiën onder 

handen. Zo weet u zeker dat u niets vergeten bent 

en dat uw zaken goed geregeld zijn. Onze 

dienstverlening is er voor iedereen, en een 

intakegesprek is gratis. 

Inzicht, overzicht en perspectief 

U kunt erop vertrouwen dat welke budgetcoach u 

ook van dienst is, zij allemaal dezelfde 

professionele aanpak kennen. Met als resultaat 

inzicht in uw financiële situatie, een overzichtelijke 

administratie en een goed financieel perspectief.      

 

Bedreigende situatie 

 

Dreigende huisuitzetting, energieafsluiting, en 

ontbinding zorgverzekering dan kunnen wij u helpen 

een moratorium (uitstel) aan te vragen bij de 

rechter. Een moratorium betekent dat de huur niet 

mag worden opgezegd, de levering van gas, water en 

elektra mag niet worden beëindigd en/of de 

zorgverzekering mag niet worden opgezegd of 

ontbonden. Moratorium geeft u 6 maanden de tijd 

om een minnelijke schuldregeling af te spreken, die 

u ook stipt dient na te komen.     

Professioneel en betrouwbaar  

Professionaliteit en deskundigheid staan 

bij Eye for budget hoog in het vaandel. 

Al onze budgetcoaches zijn 

gekwalificeerd en gecertificeerd als het 

gaat om financiële kennis en persoonlijke 

begeleiding. Onze budgetcoaches 

verdiepen zich in uw persoonlijke 

situatie. De coach geeft u inzicht in 

mogelijke valkuilen en kansen, en 

motiveert u de juiste stappen te zetten 

om uw financiën weer duurzaam op de rit 

te krijgen De budgetcoach is er voor u 

zolang het nodig is. Uiteraard is uw 

privacy gewaarborgd en beschikken de 

budgetcoaches over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag.   

 

“Snel ingrijpen bij financiële 

achterstanden voorkomt 

onnodige schulden”.  

Gratis online helpdesk  

Eye for budget biedt een laagdrempelig 

online helpdesk om vragen te stellen op 

het financieel gebied aan ervaren en 

gecertificeerde budgetcoaches. Stuur 

een e-mail naar info@eyeforbudget.nl  
 

 

 
Professionele hulp ook voor ZZP’ers  

Waar huishoudens het tegenwoordig 

zwaar hebben bij het op orde houden van 

hun financiële administratie, hebben 

ZZP’ers daar nog extra uitdagingen bij. 

 

Tenslotte zijn de inkomsten niet iedere 

maand hetzelfde. Als ZZP’er lopen werk 

en privé veel door elkaar. Vandaar dat 

een totaal aanpak noodzakelijk is.  Een 

adviesgesprek bij u op locatie is gratis. 

 

Tijdsduur en kosten 

 

De duur en de kosten van een 

budgetcoachtraject hangen af van uw 

vraag en problematiek. Het is veelal 

maatwerk. Naast afspraken bij u thuis 

kunt ook contact hebben met uw coach 

via de telefoon of per e-mail.  

 

De budgetcoach richt samen met u een 

passend traject in. U kunt denken aan 

een uurtarief of een pakketprijs op 

maat.  

 


