
Financieel
Hulphuis 

MEE Plus
meedoen mogelijk maken

Herkent u bovenstaande vragen? De medewerkers en 
vrijwilligers van het Financieel Hulphuis kunnen u helpen. 
Zij richten zich op twee zaken:
•  Hulp bij het doen van belastingaangifte, aanvragen van 

toeslagen en kwijtscheldingen.
•  Hulp bij de -financiële- administratie.
In deze folder kunt u lezen wat ons aanbod is.

Heeft u vragen over 
belastingaangifte?

Wilt u weten waar u 
recht op heeft?

Heeft u geen 
financieel overzicht?



Gratis hulp bij belastingaangifte
Vindt u het ook zo lastig om uw jaarlijkse belastingformulier in te 
vullen en komt u er zelf niet uit? Dan staat het Financieel Hulphuis 
voor u klaar om u hierbij te helpen.

Voor wie? 
Het Financieel Hulphuis vult de belastingaangifte in voor mensen met een  inkomen 
tot € 36.000,- bruto per jaar. 

Wanneer? 
Inwoners van Nederland zijn al dan niet verplicht elk jaar belastingaangifte te doen. 
De officiele periode hiervoor start op 1 maart en eindigt op 1 mei. Dit is wettelijk 
geregeld. 
In de maanden maart en april ondersteunt het Financieel Hulphuis bij het invullen 
van de belastingaangifte voor mensen die niet in staat zijn dit zelfstandig te doen. 
Ook na 1 mei kunt u blijvend met vragen over de belastingaangifte bij ons terecht. 

Waar? 
Tijdens de maanden maart en april zijn wij op verschillende locaties, zoals 
buurthuizen of wijkcentra bij u in de buurt aanwezig. De mensen die u helpen met 
de belastingaangifte zijn hierin gespecialiseerd. 

Contact
Om een afspraak voor uw belasting-aangifte te maken belt u met het Financieel 
Hulphuis via T 078 750 89 67.
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur | Vrijdag van 09:00-12:00 uur
Een afspraak maken via de mail kan ook naar info@financieelhulphuis.nl



Gratis hulp bij uw -financiële- administratie 
Bent u het overzicht kwijt wat u elke maand aan inkomen heeft en wat 
u elke maand moet betalen? Piekert u over geld of brieven waar u zich 
geen raad mee weet? Lukt het u niet om via de computer  uw zaken te 
regelen? Het Financieel Hulphuis biedt u hierbij gratis hulp aan.

Voor wie? 
Het Financieel Hulphuis biedt hulp bij de administratie aan mensen die dit vanwege 
ouderdom of beperkingen niet (meer) zelf kunnen. 

Wat kan het Financieel Hulphuis voor u doen?
De medewerkers en vrijwilligers van het Financieel Hulphuis kunnen u helpen bij: 
• Het sorteren van uw post en u leren hoe u dit op orde kunt houden;
• Een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven; 
• Hulp bij aangifte inkomstenbelasting tot vijf jaar terug;
•  Het met u meekijken of u gebruik maakt van financiële voorzieningen, zoals zorg- 

en huurtoeslag, persoonlijke minimabudget, kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen enz; 

•  Het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld aanvragen uitkering, kwijtschelding, 
bijzondere bijstand, stichting Leergeld, voedselbank, kledingbank;

•  Uitleg geven over brieven en samen met u contact opnemen met allerlei instanties.

Hoe komt u in contact met ons 
Op de volgende manieren kunt u ons bereiken:

Spreekuur  Medewerkers van het Financieel Hulphuis houden in diverse 
wijken spreekuur. Belt u even voor een locatie bij u in de 
buurt.  
Er kan dan direct een afspraak voor u ingepland worden.

Telefonisch T 078 750 89 67  
  Maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur
  Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Email info@financieelhulphuis.nl



T 078 750 89 67 
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur
Vrijdag van 09:00-12:00 uur
info@financieelhulphuis.nl

Het Financieel Hulphuis is onderdeel van MEE Plus.  

De ondersteuning van het Financieel Hulphuis is gratis. De medewerkers hebben 

een wettelijke geheimhoudingsplicht. Hiermee beschermen wij uw privacy.  
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