
Advies
Loket

Heeft u vragen op het gebied van
financiën, toeslagen of formulieren?
Kom dan naar het AdviesLoket van
Impuls.

Een deskundige vrijwilliger van het
AdviesLoket staat klaar om u te
helpen met allerlei vragen op gebied
van o.a.:
 
• Aanvragen kwijtschelding
• Aanvragen (individuele) toeslagen
• Aanvragen voorziening
• Invullen formulieren
• Inschrijven woningstichting
• Aanvragen uitkering
• Schrijven bezwaarschrift
• Treffen regeling
• Regelzaken rondom echtscheiding
 
 

Of  heeft u een brief gekregen van
een instantie maar begrijpt u de
inhoud niet? Of wordt u maar
moeilijk wegwijs op internet? Heeft u
vragen over geld en rekeningen? Wilt
u weten hoe u overzicht houdt in uw
geldzaken? Wilt u weten waar u
terecht kunt voor hulp? Wilt u weten
waar u recht op heeft?
 
U kunt elke week bij het AdviesLoket
in Gieten terecht voor vragen over
geld, administratie en belangrijke
papieren.
 



Wat kan Impuls voor u doen?
De medewerker van Impuls
beantwoordt uw vragen, geeft advies
of zoekt samen met u naar een
oplossing. Het uitgangspunt is dat de
vraag ter plekke en direct wordt
afgehandeld. De medwerker
ondersteunt u bij uw vraag maar u
bent en blijft zelf verantwoordelijk.
Indien nodig kan de medewerker u
ook doorverwijzen naar een andere
organisatie waar men u verder kan
helpen.
 
Let op: Het is handig als u zoveel
mogelijk recente (ongeopende) post
meeneemt die te maken heeft met
uw vraag of probleem.

Waar en wanneer?
Het AdviesLoket is wekelijks
geopend op:
maandagmiddag
14.00 – 16.00 uur
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten
 
U hoeft geen afspraak te maken.
Het advies loket is gratis.

 

Mailcontact
Of stel uw vraag per mail:
adviesloket@impulsaaenhunze.nl.
Uw vraag wordt op de eerstvolgende
openingsdag van het AdviesLoket
bekeken en beantwoord.

Impuls
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 245 924

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


