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Financiële Winkel van Delft 

 

Postbus 78 

2600 ME Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

 

Infoblad Financiële Winkel van Delft 
 

De Financiële Winkel van Delft kan u helpen om uw zaken financieel op orde te krijgen. Zij geeft 

informatie en advies en begeleidt u bij eventuele schuldhulptrajecten. Of verwijst u door naar andere 

instanties, wanneer die u beter kunnen helpen.  

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zelf al veel doen om uw financiën op orde te brengen of te houden. Op internet zijn veel tips en 

adviezen te vinden. Voorbeelden zijn: 

 www.zelfjeschuldenregelen.nl 

 www.nibud.nl 

 www.afaspersonal.nl (online huishoudboekje) 

 www.consuminderen.startpagina.nl 

 www.wijzeringeldzaken.nl 

 www.scholieren.nibud.nl 

 

Wie kunnen u helpen? 

Behalve de Financiële Winkel van Delft zijn er in Delft nog meer organisaties die u kunnen begeleiden bij 

vragen over en het inzichtelijk maken van uw financiën en administratie: 

 Delft voor Elkaar  

 Humanitas 

 Isofa 

 

Spreekuur Financiële Winkel van Delft 

Het spreekuur is op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 16.30 

uur. Op woensdag is er geen spreekuur. Maak online een afspraak op www.delft.nl.  Zoek op ‘Afspraak 

maken Financiële Winkel van Delft’, aan het Stationsplein 1. Of bel 14015.  

 

Crisissituatie 

Is er sprake van een crisissituatie?  

Maak direct online een afspraak voor het spreekuur. Als er binnen 3 dagen geen plek beschikbaar is, bel 

dan 14015 en geef aan dat u te maken heeft met een crisissituatie. Heeft u geen geldige 

verblijfsvergunning? Dan komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening door de gemeente.  

 

Schuldbemiddelaars 

Bent u begeleider van een instelling, bewindsvoerder of budgetbeheerder? Dan kunt u via het 

contactformulier op delft.nl een verzoek voor schuldbemiddeling indienen voor uw klant. 

http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.afaspersonal.nl/
http://www.consuminderen.startpagina.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.scholieren.nibud.nl/
http://www.delft.nl/
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Bellen 

Heeft u vragen? Stel uw vraag via het contactformulier op www.delft.nl/contact of bel 14015. Bereikbaar 

op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.  

 

Internet 

www.delft.nl zoek: Financiële Winkel van Delft 

 

Informatie 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering, denk 

hierbij aan uw rechten, plichten en vergoedingen. U ontvangt de informatie per e-mail. Abonneren kan via 

www.delft.nl/bijsluiter.  

http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/bijsluiter

