
Geldzaken
Hoe krijg ik mijn 

geldzaken op orde?

Hoe betaal ik mijn 
rekeningen?

Hoe houd ik geld over?

Hoe houd ik mijn 
uitgaven laag?



Hoe houd ik geld over?

Vraag een bijdrage aan bij de 
Belastingdienst
Heeft u een zorgverzekering,  

een huurhuis of kinderen? Dan krijgt u 
daarvoor misschien een bijdrage in de 
kosten: een toeslag. Bekijk waar u recht  
op heeft op: www.toeslagen.nl.

Al 3 jaar laag inkomen?
Dan kunt u misschien extra 
geld krijgen: een toeslag op uw 

inkomen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een 
bankstel kopen dat aan vervanging toe is. 
Vraag een toeslag aan via:  
www.denhaag.nl/inkomenstoeslag.

Iedereen houdt graag wat geld over. U toch ook? Er zijn 
verschillende mogelijkheden. 

Advies en informatie nodig?
Wilt u meer sparen? Of weten 
of u de juiste toeslagen krijgt? 

Kom dan  naar de Helpdesk Geldzaken: 
www.helpdeskgeldzaken. U kunt ook altijd 
binnenlopen bij een van de stadsdeelkan
toren: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren. 
Of maak een afspraak:  
www.denhaag.nl/financieeladvies.

Juridische vragen
Wilt u juridisch advies over 
wonen, werken of inkomen? 

Of hulp bij een bezwaarschrift? Maak een 
afspraak bij de Sociaal Raadslieden:  
www.denhaag.nl/sociaalraadslieden.

Cursussen en workshops
Uw financiën op orde krijgen en 
houden? Volg een leuke gratis 

cursus of workshop. Bekijk het uitgebreide 
aanbod:  
www.denhaag.nl/financieelgezond.

Hulp nodig met internet
Bent u niet zo bekend met 
internet? Of komt u er met  

hulp van familie of vrienden op denhaag.nl 
niet uit? Kom dan naar een Servicepunt.  
Bel voor locaties de klantenservice  
(070) 353 75 00 of kijk op  
www.denhaag.nl/servicepunt.

Hoe krijg ik mijn 
geldzaken op orde?
Veel mensen twijfelen of zij hun geldzaken wel goed hebben 
geregeld. U ook? Vraag om advies of volg een cursus.



Vraag of u de belasting niet 
hoeft te betalen
Kunt u een gemeentelijke 

belasting niet betalen? Zoals belasting  
voor uw woning, huisvuil, hond of gebruik 
van het riool? Vraag de gemeente of u  
de belasting niet hoeft te betalen.  
Of minder. www.denhaag.nl/belastingen.

Kunt u uw waterschaps-
belasting niet betalen? 
Misschien komt u in aanmer

king voor kwijtschelding. Neem contact op 
met de Regionale Belasting Groep:  
www.derbg.nl. 

Ooievaarspas 
Met de Ooievaarspas  
krijgen u en uw gezin korting 
op bijvoorbeeld: 

• sport; 
• cultuur; 
• studieboeken;
• een fiets.
Kijk of u recht heeft op een Ooievaarspas:  
www.denhaag.nl/ooievaarspas.

Onverwachte kosten?
Juridische hulp nodig? Of  
heeft u andere onverwachte 

kosten? En kunt u dit niet betalen van uw 
loon of uitkering? Vraag dan bijzondere 
bijstand aan via de klantenservice.  
Of kom langs bij de gemeente:  
www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren.

Haagse zorgverzekering
Gemeente Den Haag heeft 
afspraken gemaakt over  

een zorgverzekering met extra voordelen. 
Hiermee bent u uitgebreid verzekerd  
bij Menzis of VGZ:  
www.denhaag.nl/zorgverzekering.

Kosten huurwoning
Heeft u vragen over uw 
huurprijs, servicekosten of 

achterstallig onderhoud? Neem contact  
op met het huurteam:  
www.denhaag.nl/huurteam.

Hoe houd ik mijn  
uitgaven laag?
Zo min mogelijk kosten hebben. Dat wil iedereen toch?  
Kijk snel op welke manier u uw uitgaven kunt verlagen. 



Meer weten?
Kijk op www.denhaag.nl/servicepuntsociaal 

Bel met de klantenservice op (070) 353 75 00 

Kom langs op het stadsdeelkantoor Centrum of Escamp,  
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Hoe betaal ik mijn 
rekeningen?
Kunt u uw rekeningen niet betalen? Dan kunnen  
de problemen snel oplopen. Wacht niet langer en kom in actie. 

Schulden afbetalen
Lukt het u niet om uw  
financiële problemen op te 

lossen? Of heeft u schulden? Vraag om  
hulp bij de gemeente: 
www.denhaag.nl/schuldhulpverlening.

Geld lenen
Wilt u geld lenen om uw 
schulden af te betalen? Of 

kunt u uw hypotheek niet meer betalen?  
Ga naar de Gemeentelijke Kredietbank:  
www.denhaag.nl/kredietbank.

Geld lenen met uw sieraden
Heeft u gouden of zilveren 
sieraden? Dan kunt u deze 

sieraden uitlenen voor geld. U geeft uw 
sieraden als onderpand. Betaalt u later het 
geleende geld terug? Dan krijgt u uw 
spullen terug. Ga naar het Pandhuis:  
www.denhaag.nl/pandhuis.


