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Budgetcoach 
Rijnbrand 
helpt u bij:

Het opzetten van uw 

administratie!

Uw bureau terug te vinden 

onder al uw papieren! 

Het beginnen met opruimen 

van uw papieren!

Het doen van uw eigen 

administratie, want 

voorheen deed uw partner 

dit!

Het uitzoeken voor welke 

toeslagen u in aanmerking 

kunt komen!

UW budgetcoach bij u thuis!
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Valt u onder mijn doelgroep?

Heeft u uw inkomsten verloren, en heeft u geen 

idee hoe u uw administratie kunt doen?

Als u een inwonend verstandelijk en/of lichamelijk 

gehandicapt kind heeft,  kunt u door de Gemeente 

verplicht worden om een Budgetcoach in de arm te 

nemen.

U bent niet de enige die het moeilijk vind om uw 

aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

ziet u door de papieren uw bureau niet meer?

Heeft u geen idee voor welke toeslagen 

u in aanmerking kunt komen?

Heeft uw partner altijd de papieren en 

de financiën gedaan? En staat u er nu 

alleen voor?

• Hulp bij het opzetten van een persoonlijke 

administratie, en een oplossing vinden bij 

schulden.

• Jaarlijkse update van uw administratie.

• Hulp bij het invullen van formulieren, b.v. 

PGB papieren, bij het invullen van uw 

aangifte inkomstenbelasting, en hulp bij het 

aanvragen van toeslagen en DigiD of een 

uitkering.

Ik kan u helpen!

Wat kan ik voor u betekenen?

Hoe neemt u contact met mij op?

Budgetcoach Rijnbrand

Telefoon: 0638278617

Mail adres: Budgetcoach.rijnbrand@gmail.com

Website:     www.Budgetcoachrijnbrand.nl

Gooi geen geld in de 
prullenmand, neem contact op 
met Budgetcoach Rijnbrand 

KvK nr:62601822BTW nr:NL115558883B01

in ForYou Magazine 
Den Haag
staan artikelen die ik 
(als budgetcoach) 
geschreven heb.
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