
Blz. 1 van 3 

Klant Contact Centrum 

KCCO 3 

Postbus 111 

2600 AC Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Overeenkomst schuldregeling Financiële Winkel 
Ondergetekenden: Financiële Winkel van Delft, gevestigd te Delft hierna te noemen “de organisatie” en 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Burgerservicenummer Geboortedatum 

Naam partner 

Burgerservicenummer Geboortedatum 

hierna te noemen "de schuldenaar" verklaren kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 

navolgende voorwaarden voor schuldregeling en (budget)begeleiding. D.w.z. dat alle hieronder 

genoemde punten zijn zowel van toepassing op zowel de aanvrager als de (eventuele) partner.  

Uitgangspunten 

1. de schuldenaar heeft de hulp ingeroepen van de organisatie ter oplossing van de (problematische)

schulden

2. de organisatie is volledig gehouden aan de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor

Volkskrediet (NVVK)

3. de organisatie zal zich overeenkomstig de gedragscode Schuldregeling van de NVVK inspannen om

met alle schuldeisers tot een regeling te komen

4. de schuldenaar zal zich maximaal inspannen om zijn schulden geheel te voldoen dan wel, indien

algehele betaling niet mogelijk is, zo veel mogelijk aan zijn schuldeisers te betalen.

5. het starten van de schuldbemiddelende activiteiten door de organisatie zal plaatsvinden onder

voorbehoud van goedkeuring door de organisatie.

6. de organisatie kan aanvullende voorwaarden stellen aan het in behandeling nemen van een aanvraag

(b.v. aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, budgetbeheer)

Algemeen 

1. De Financiële Winkel van Delft neemt alleen aanvragen van inwoners van de gemeente Delft in

behandeling.

2. Het inloopregistratieformulier is, aan de hand van de door de schuldenaar verstrekte informatie,

volledig en naar waarheid ingevuld en door de schuldenaar en consulent ondertekent.

3. De Financiële Winkel van Delft kan aanvullende voorwaarden stellen voor het in behandeling nemen

van een aanmelding c.q. inschrijving.

4. Er kan een schuldregeling worden voorgesteld als de aanvrager voldoet aan de criteria van een

problematische schuldsituatie zoals deze door de NVVK is geformuleerd.

5. Aanvrager blijft, ook tijdens de begeleidingsperiode door de Financiële Winkel van Delft, zelf volledig

verantwoordelijk voor zijn financiële situatie.

6. Indien er een schuldregeling tot stand komt blijft de aanvrager zelf verantwoordelijk voor nakoming

van de vastgelegde betalingsafspraken.

7. De Financiële Winkel van Delft is niet aansprakelijk in het geval er geen schuldregeling tot stand kan

worden gebracht.

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de schuldenaar lijdt door beëindiging

van het contract.

9. De schuldenaar is er van op de hoogte dat de schuldregeling (in het algemeen) wordt aangemeld bij

het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel en de daarmee verband houdende gevolgen.
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Verplichtingen schuldenaar 

10. Aanvrager is verplicht gebruikt te maken van budgetbeheer en alle inkomsten (zie punt 13) over te

(laten) maken op de budgetbeheerrekening.

11. Vanaf de datum van aanmelding (datum inloopregistratieformulier) voor schuldhulpverlening worden

géén nieuwe financiële verplichtingen aangegaan (zoals bijvoorbeeld leningen afsluiten, kopen op

afbetaling bij bijv. postorderbedrijven, huurkoop, gebruik van klantenkaarten en/of creditkaarten;

ook mag de roodstand bij bank en/of giro niet verder oplopen).

12. Vanaf de datum van aanmelding (datum inloopregistratieformulier) voor schuldhulpverlening worden

alle nieuwe rekeningen tijdig betaald (zoals o.a. huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water,

ziektekostenverzekering, telefoon) ook indien hierin inmiddels een achterstand is ontstaan. Zodra

het budgetbeheer is opgestart loopt de betaling van deze vaste lasten via de budgetbeheerder.

13. Alle inkomsten moeten worden gemeld, ook extra en niet-reguliere inkomsten zoals bijvoorbeeld

heffingskortingen, overwerkvergoeding, bonussen, eenmalige uitkeringen en dergelijke. Alle extra

inkomsten boven het reguliere inkomen moeten worden ingezet ten behoeve van het afbetalen aan

de schulden.

14. Alle schulden dienen te worden gemeld en dienen bij de schuldregeling te worden betrokken.

15. Aanvrager is verplicht aanwezig vermogen (bijv. auto, caravan, spaarregeling) aan te wenden voor

het aflossen van de schulden.

16. Aanvrager is verplicht artikelen die betrekking hebben op huurkoop, lease en op basis van

vergelijkbare overeenkomsten te retourneren.

17. Aanvrager is verplicht om, indien daar mogelijkheden toe zijn, een beroep te doen op

inkomensverbeterende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag/zorgtoeslag, kwijtschelding

gemeentelijke belastingen, tegemoetkoming studiekosten, heffingskortingen, en dergelijke.

18. Als er mogelijkheden zijn, heeft de schuldenaar een inspanningsverplichting om zijn inkomenssituatie

tijdens het traject van de schuldregeling te verbeteren, dit in onderling overleg met

arbeidsbemiddelende organisaties.

19. Aanvrager dient alle verder gemaakte afspraken na te komen (bijvoorbeeld het tijdig verstrekken van

gevraagde informatie, het verschijnen op afspraken, geen informatie achterhouden, geen verkeerde

informatie geven.

Reservering en verdeling gereserveerde gelden 

20. Met de ondertekening van de schuldregelingsovereenkomst start de looptijd van de regeling. Deze

duurt 36 maanden. Gedurende die periode is het verplicht uw inkomen boven het Vrij Te Laten

Bedrag via financieel beheer te reserveren. De Financiële Winkel van Delft is aangesloten bij de

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. De Financiële Winkel van Delft heeft de

verplichting op zich genomen deze (schuldregelings)overeenkomst bij het aangaan te melden bij de

BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele financieringsaanvraag.

21. Indien dit contract wordt beëindigd, worden de gereserveerde gelden gebruikt ter gedeeltelijke

voldoening van de vorderingen van de schuldeisers.

22. Indien de schuldenaar tussentijds het contract (via de organisatie) met de beherende organisatie

verbreekt, geeft de schuldenaar op voorhand de organisatie toestemming om de gereserveerde

gelden voor de aflossing van de schulden conform de geldende regels aan schuldeisers te laten

uitbetalen. Dit geldt ook bij verhuizing van de schuldenaar naar het buitenland of naar een plaats

buiten het werkgebied van de organisatie.

23. Indien het contract wordt beëindigd door een akkoord van alle schuldeisers op basis van de

verstrekking van een saneringskrediet, dan worden de gereserveerde gelden in mindering gebracht

op het verstrekte saneringskrediet.

24. Indien er geen akkoord met de schuldeisers wordt bereikt, komen de schuldenaar en de organisatie

op voorhand overeen dat het gereserveerde bedrag, dan wel wordt verdeeld onder de schuldeisers,

dan wel wordt overgedragen aan een aangewezen bewindvoerder ten behoeve van de boedel.

25. Indien er geen akkoord met de schuldeisers is bereikt en de schuldenaar heeft binnen 4 maanden

een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) bij de rechtbank

ingediend, worden de gereserveerde gelden niet aan schuldeisers uitbetaald maar aangehouden tot
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het besluit van de rechtbank bekend is. Bij afwijzing worden de gereserveerde gelden alsnog aan 

schuldeisers uitbetaald. Bij toelating tot de WSNP worden de gereserveerde gelden overgedragen 

aan de bewindvoerder ten behoeve van de boedel.  

26. Indien de reservering van de afloscapaciteit bij de beherende organisatie (nog) niet geëffectueerd kan

worden, ontslaat dit de schuldenaar niet van de verplichting al hetgeen hij/zij ontvangt boven het vrij

te laten bedrag te reserveren. Zodra de overboeking naar de beherende organisatie mogelijk is dient

hij/zij binnen 10 dagen het reeds gereserveerde bedrag naar deze rekening over te boeken.

27. Als tegemoetkoming in de onkosten van budgetbeheer en schuldbemiddeling is de organisatie

bevoegd overeenkomstig de regels van de NVVK-gedragscode een vast bedrag dan wel een

vastgesteld percentage van de gereserveerde afloscapaciteit inhouden.

Beëindiging van het contract 

28. Indien de schuldenaar zijn/haar verplichtingen uit dit contract, dan wel aanvullingen daarop, niet of

niet behoorlijk nakomt, wordt de hulpverlening en het contract beëindigd. De schuldeisers worden

(in het algemeen) van de beëindiging van de bemiddeling door de organisatie op de hoogte gebracht.

29. Indien de schuldhulpverlening wegens verwijtbaar gedrag van aanvrager wordt afgebroken, dan kan

deze voor een periode van 3 jaar geen beroep doen op de organisatie.

30. De organisatie kan het contract beëindigen in de volgende situaties:

a er is geen sprake van een problematische schuldsituatie zoals geformuleerd in de NVVK-

gedragscode

b een of meer schuldeisers weigeren hun medewerking aan een schuldregeling te verlenen

c het niet tijdig verstrekken van gevraagde informatie, het niet verschijnen op afspraken, het

achterhouden van informatie dan wel het geven van verkeerde informatie.

d een verzoek voor een WSNP-traject is door de rechtbank aanvaard.

e bij verhuizing van schuldenaar naar een andere plaats in Nederland buiten het werkgebied van de

organisatie.

31. Dit contract eindigt tevens door:

a een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de schuldenaar

b overlijden van de schuldenaar

c faillietverklaring van de schuldenaar

d verhuizing van de schuldenaar naar het buitenland.

32. Indien de schuldenaar meent dat het contract ten onrechte is beëindigd, kan de schuldenaar zich tot

het hoofd van de organisatie wenden met het verzoek zijn/haar zaak te heropenen Het verzoek

dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. Daarnaast kan gebruik worden

gemaakt van de bezwaar en beroep mogelijkheid. De schuldenaar kan een gemotiveerd

bezwaarschrift sturen naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het omstreden besluit zijn

ingediend.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Delft 

Voor akkoord : 

De organisatie De schuldenaar 

Medewerker Partner schuldenaar 
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