verbindt vrijwilligers

Gildekantoor:
Uranusstraat 8 A
2402 AG Alphen aan den Rijn
E: info@gildealphenaandenrijn.nl
www.gildealphenaandenrijn.nl

BEL: 0172 — 242 232

Hulp bij
belasting en
administratie
De hulp die wij bieden is bedoeld voor mensen met een laag (minimum) inkomen. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
In Alphen aan den Rijn zijn er veel instanties
die hulp bieden op administratief gebied. De
Gildevrijwilligers werken, als het nodig is,
samen met deze organisaties.
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HULP bij BELASTING en ADMINISTRATIE
 Het opzetten en het helpen bijhouden van de administratie.
 Uitleggen van allerlei regels van gemeente, belastingdienst, CJIB,

SVB, zorgverzekering, andere instanties, maar ook van bedrijven.
 Geven van advies en praktische hulp bij aanvragen van b.v. huis-

houdelijke hulp, scootmobiel, andere hulpmiddelen (traplift, aangepaste schoenen), regiotaxi.
 Het geven van advies en praktische hulp bij opzeggen abonne-

menten, automatische betalingen, betalen (nep)facturen, aanmaningen.
 Helpen bij of aanmaken van Digid-code en toegang tot MijnOver-

heid op de computer.
 Geven van advies en praktische hulp voor het indienen van scha-

declaim, klacht of bezwaar.
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 Het invullen van de belastingaangifte.
 Het aanvragen of controleren van huur– en zorgtoeslag.
 Het verwijzen naar instanties, professionals (bv notaris, advocaat)

voor ingewikkelde en omvangrijke vraagstukken.
 Als u behoefte heeft aan iemand die met u meekijkt om door de

bomen he t bos te blijven zien….
 Indien u gewoon even een beetje morele steun nodig heeft.
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