
HULP VOOR 
(EX-)ONDERNEMERS 
MET FINANCIËLE 
PROBLEMEN

De problemen stapelen zich op, je hebt hulp 
nodig. Een frisse blik, een nieuwe start?
Vaak kan er meer dan je denkt! 

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op met:

Phuong Nguyen  06 - 10 88 98 11

p.nguyen@okkerse-schop.nl

Bernd Menting  06 - 52 63 86 41

b.menting@okkerse-schop.nl 

Adiel Abdoelwahied  06 - 42 05 56 62

a.abdoelwahied@okkerse-schop.nl

Okkerse & Schop Advocaten

Versterkerstraat 4B

1322 AP Almere

 06 - 52 63 86 41 / 06 - 42 05 56 62

Scan de QR code om direct naar het 

aanvraagformulier te gaan.

  Je loopt achter met de betaling van je vaste lasten, 

zoals huur, verzekering of belasting

  Je weet niet waar je de salarissen van je personeel 

deze maand van moet betalen

  Je spaargeld is op, je pensioenpotje is leeg

  Je privé-leven leidt er onder

  Je hebt schulden 

  Incassobureaus en deurwaarders komen  

regelmatig langs

  Je opent de binnenkomende post niet meer

  Je boekhouding is niet op orde 

  Je belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend

   Je bent de regie kwijt over je onderneming

  Een faillissement hangt in de lucht

Wanneer je bij één of meer punten een vinkje hebt gezet, 

dan is het tijd om contact met ons op te nemen.

HERKEN JE DIT?

Wij werken samen met o.a. het Zelfstandigenloket Flevoland, MKB 

Doorgaan, Horizon Flevoland, Qredits, Ondernemersplein Almere, 

Ondernemersloket Almere en het Ondernemersloket Harderwijk.

Wij zijn aangesloten bij de NVVK, de Nederlandse Vereniging  

voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.



STAP 4: 

Het plan van aanpak 

wordt uitgevoerd!  

Samen aan de slag voor 

een schuldenvrije toekomst.

WIE BETAALT DAT?
Woon je in Almere, Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk, 

Zeewolde  of de gemeente Noordoostpolder? Dan wordt 

onze begeleiding vergoed door de gemeente.

Staat jouw gemeente er niet bij? Neem dan contact met 

ons op om te horen wat er mogelijk is.

WAT KUN JE 
VERWACHTEN?
Wanneer je onze hulp inschakelt zoeken wij samen naar 

de best passende oplossing. Dat kan soms  betekenen 

dat je zult besluiten om je onderneming stop te zetten, 

maar vaak zijn er nog andere mogelijkheden zodat jouw 

bedrijf na ons traject weer door kan.

Wij zijn onpartijdig, onafhankelijk en geloven in de kracht 

van ondernemers.

STAPPENPLAN

STAP 1: 

• Kennismakingsgesprek

• Jouw verhaal

• Eerste advies 

•  Is er sprake van een  

crisissituatie? Dan spreken  

wij elkaar dezelfde dag nog!

STAP 2: 

•  Uitgebreide inventarisatie  

van de situatie

•  Wat zijn de opties?

•  Inkomen verhogen?

•  Kosten verlagen?

•  Plan van aanpak

STAP 3: 

Wij vragen uitstel van 

betaling bij je schuldeisers 

en controleren de hoogte 

en juridische status van de 

schulden.

Wanneer het niet goed gaat met jouw bedrijf kan dit je 

hele leven beïnvloeden. Jouw onderneming hoeft niet 

altijd af te stevenen op een faillissement.

In een schuldhulpverleningstraject bij ons kantoor werk je 

samen met ons aan een schuldenvrije toekomst. Je krijgt 

alle ruimte om hier energie in te steken, want wij nemen 

de communicatie met de schuldeisers over en voeren de 

onderhandelingen met  betrokken partijen.

• Begeleiding

• Inventarisatie

• Zorgen wegnemen

• Adempauze geven

• Rust in je hoofd

• Zorgen delen

• Schone lei

• Strategie bepalen

• Nieuwe start

• Doorstart

• Herfinanciering

• Reorganisatie

• Voorkomen faillissement

WAT KUNNEN WIJ  
VOOR JOU DOEN:

€€
“Zoek op tijd hulp, dan is er 

veel meer mogelijk!

“ Op weg naar nieuwe kansen“
“


