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Bent u zelfstandige en heeft u problemen?
Zoek gelijk naar een oplossing. Los ook financiële problemen direct op. Anders blijven uw
kosten stijgen.
Voor advies en een luisterend oor kunt u ook bellen met de Comebacklijn van de Kamer van
Koophandel (KvK).
Sluit u aan bij andere ondernemers voor steun en advies.
Ondernemersvereniging Oude Pekela
www.oop.nu
Veendammer Ondernemers Compagnie
info@vocveendam.nl
www.vocveendam.nl
KvK Comebacklijn
0800 10 14
www.kvk.nl/kvk-comebacklijn

Bent u zelfstandige en zijn uw inkomsten en die van uw
eventuele partner lager dan het bijstandsniveau?
Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning op grond van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Heeft u schulden en wilt u hulp?
Neem contact op met de Volkskredietbank. Zij kunnen u adviseren.
Mogelijk kunt u een beroep doen op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Neem voor meer
informatie contact op met Interon. Of kijk op de website voor de voorwaarden.

Interon
Jan Salwaweg 1
9641 LL Veendam
059 863 50 43
www.interonbv.nl
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Telefoon: 0596 629 600, werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 10:30 uur.
Telefoon: 0596 693 281 (uitsluitend voor nieuwe aanmelding) van 08:30 tot 12:30 uur en van
13:30 tot 16:00 uur.
Bezoekadres
Stationsweg 2
9901CR Appingedam
Postadres
Postbus 130
9900 AC Appingedam
0596 62 96 00
info@volkskredietbank.nl
www.volkskredietbank.nl

Bent u zelfstandige en heeft u geld nodig om van te leven?
Misschien kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Neem voor meer informatie contact op met Interon. Of kijk op de website voor de
voorwaarden.
Interon
Jan Salwaweg 1
9641 LL Veendam
059 863 50 43
www.interonbv.nl

Krijgt u een uitkering en gaat het financieel weer wat
beter?
Geef wijzigingen in uw inkomen gelijk door bij uw uitkeringsinstantie. Uw uitkering wordt dan
aangepast. Wat u te veel krijgt, moet u terugbetalen.
Gemeente Pekela
Bezoekadres
Raadhuislaan 8
9665 JD Oude Pekela

Postadres
Postbus 20000
9665 ZM Oude Pekela
info@pekela.nl
www.pekela.nl
Gemeente Veendam
Bezoekadres
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam
Postadres
Postbus 20004
9640 PA Veendam
info@veendam.nl
www.veendam.nl
Interon
Jan Salwaweg 1
9641 LL Veendam
059 863 50 43
www.interonbv.nl

Wilt u stoppen als zelfstandige?
Is uw inkomen lager dan het sociaal minimuminkomen? Bent u inmiddels ouder dan 55 jaar?
Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning IOAZ. IOAZ staat voor
Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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