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Gemeente biedt schuldhulpverlening aan haar inwoners
Iedere gemeente moet een beleidsplan opstellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de 

inwoners van de gemeente. De hulpverlening vanuit de gemeente is niet alleen gericht op het oplossen van de 

financiële problemen. De hulpverlening is ook bedoeld om psychosociale problemen op te lossen. Bijvoorbeeld 

gezinsproblemen. Ook is de hulpverlening bedoeld om problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving 

of de gezinssituatie op te lossen. Dit heet integrale schuldhulpverlening.

De gemeenteraad stelt het beleidsplan vast voor een periode van maximaal 4 jaar. De gemeenteraad kan het 

plan tussendoor wijzigen. Het plan gaat over de integrale schuldhulpverlening en over het voorkomen dat 

inwoners schulden krijgen die ze niet kunnen betalen. Volgens de wet moet de gemeente dit voorkomen.

In het plan zijn opgenomen:

• De resultaten die de gemeente wil behalen.

• De maatregelen die zorgen voor de kwaliteit van de integrale schuldhulpverlening.

• De vormgeving van de samenwerking met schuldeisers, waaronder verhuurders van woningen, 

zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven.

• De termijn waarbinnen het intakegesprek plaatsvindt.

• De manier waarop de gemeente schuldhulpverlening biedt aan gezinnen met  

inwonende minderjarige kinderen.

“De gemeenteraad stelt het beleidsplan vast 
voor een periode van maximaal 4 jaar.”

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Inleiding 
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geldt sinds 2012. Uit deze wet blijkt dat schuldhulpverlening een 

wettelijke taak is. De Wgs geeft de gemeente ruimte om zelf invulling te geven aan de schuldhulpverlening. 

In de afgelopen jaren was er veel kritiek op de kwaliteit van de schuldhulpverlening door gemeenten. De 

gemeenten lieten weten dat de kwaliteit van hun dienstverlening onder druk stond. Het kostte namelijk veel tijd 

om alle informatie te krijgen van de cliënt zelf. Deze informatie was nodig voor een schuldhulpverleningstraject. 

Ook vragen schuldenaren pas om schuldhulp bij te veel problemen. De gemeenten konden eerder een oplossing 

bieden als de cliënt al eerder om schuldhulp had gevraagd. 

Om deze problemen op te lossen besloot de overheid om de Wgs aan te passen. De doelen van de wijzigingen 

van de Wgs zijn om: 

• de persoonsgegevens sneller en beter beschikbaar te hebben, zodat de schuldhulpverlening beter 

uitgevoerd kan worden; en 

• vroegsignalering als wettelijke taak in de wet zetten.

Tegelijk met de gewijzigde Wgs geldt het Besluit Gemeentelijke schuldhulpverlening sinds 1 januari 2021. In dit 

besluit staan de regels voor de uitvoering van de Wgs. Ook staan hierin de voorwaarden voor vroegsignalering. 

In dit verdiepende artikel wordt de Wgs verder besproken. Het doel is dat dit verdiepende artikel een praktisch 

inzicht geeft in de Wgs en in de wet- en regelgeving die daarmee te maken heeft. Het artikel is bedoeld om 

antwoorden te geven op vragen die financieel zorgverleners hebben, omdat is gebleken dat er nog veel vragen 

zijn na de invoering van de wet op 1 januari 2021. Dit artikel is bedoeld voor beschermingsbewindvoerders, 

budgetbeheerders, budgetcoaches en schuldhulpverleners.
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Verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het plan
De gemeente biedt schuldhulpverlening aan haar inwoners op basis van het beleidsplan. 

Een vreemdeling kan alleen voor schuldhulpverlening in aanmerking komen als hij een inwoner is van de 

gemeente en rechtmatig in Nederland verblijft. Dat geldt voor een:

• vreemdeling met een verblijfsvergunning; 

• gemeenschapsonderdaan van de Europese Gemeenschap; 

• vreemdeling die een verblijfsrecht heeft door het Associatiebesluit van de EEG en Turkije; én

• vreemdeling die in beroep is gegaan tegen een voorgenomen uitzetting en daarom in Nederland mag 

blijven, valt hier niet onder.

Praktische tip
In bijzondere situaties kan het college ook schuldhulpverlening bieden aan iemand die geen eigen 

inwoner is van de gemeente. Dan wordt de cliënt gelijkgesteld met een inwoner.

 

Weigeren van schuldhulpverlening
De gemeente kan schuldhulpverlening weigeren bij een inwoner die al eerder gebruik heeft gemaakt van 

schuldhulpverlening. In het beleidsplan zal hiervoor een termijn zijn opgenomen. 

Praktische tip
Is je cliënt op deze grond afgewezen voor schuldhulpverlening? Dan is het nodig om in het beleidsplan 

te controleren welke termijn hiervoor is opgenomen. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waarbij het 

voor de cliënt niet eerlijk is deze termijn aan te houden.

De gemeente kan ook schuldhulpverlening weigeren bij fraude aan een bestuursorgaan. Bijvoorbeeld bij het 

UWV, de Belastingdienst of de SVB. Dan moet gelden dat door deze fraude de cliënt:

• financiële schade heeft veroorzaakt; en 

• daarvoor definitief is veroordeeld; of

• een definitieve bestuursrechtelijke sanctie opgelegd heeft gekregen. Een definitieve bestuursrechtelijke 

sanctie betekent een boete of maatregel die de cliënt moet voelen en dus als straf zal ervaren.
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Vroegsignalering  

Gewijzigd in de Wgs is de voorwaarde dat de gemeente haar inwoners schuldhulp moet aanbieden bij signalen 

van de schuldeisers. Deze signalen zijn vermeld in het Besluit Wettelijke Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De 

signalen zijn een betalingsachterstand voor huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra en gas.

De schuldeiser moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat hij een melding van vroegsignalering mag 

doen. Deze voorwaarden gaan over het uitvoeren van sociale incasso. De voorwaarden hiervoor zijn: 

• De schuldeiser heeft geprobeerd om persoonlijk contact te krijgen met de cliënt om hem te wijzen op de 

mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen. 

• De schuldeiser moet de cliënt wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening.

• De schuldeiser moet de cliënt minimaal één keer een schriftelijke herinnering sturen over een 

betalingsachterstand.  

• Bij deze schriftelijke herinnering moet de schuldeiser aanbieden om zijn contactgegevens aan de gemeente 

te geven na schriftelijke toestemming van de cliënt.

• De cliënt heeft hiervoor schriftelijke toestemming gegeven. 

Houdt een schuldeiser zich niet aan deze voorwaarden van sociale incasso? Dan zal de gemeente  

de signalen van deze schuldeiser niet meer opvolgen totdat de schuldeiser aantoont dat  

hij het traject van sociale incasso op orde heeft. 
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Hoe volgen de gemeenten een vroegsignalering op?  

* Is sprake van een crisissituatie? Dan vindt het eerste gesprek plaats binnen 3 werkdagen.
** Schuldhulpverlening is niet altijd nodig. Je gaat dan niet door naar de volgende stap. Andere oplossingen kunnen namelijk zijn:
 •   alleen contact gelegd met cliënt;
 •   betalingsregeling met schuldeiser;
 •   oplossing gevonden zonder doorverwijzing; of
 •   oplossing gevonden met doorverwijzing naar schuldhulpverlening of andere hulpverlening.
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De Wgs geeft aan dat de inwoner binnen 4 weken een aanbod voor een eerste gesprek moet krijgen. In 

crisissituaties is die termijn 3 werkdagen. Iedere gemeente is vrij een eigen beleid te ontwikkelen. Sommige 

gemeenten zullen weinig doen met het signaal en het laten bij een schriftelijke uitnodiging om op gesprek te 

komen. Ook zullen er gemeenten zijn die na ontvangst van het signaal wel een heel traject doorlopen. De beste 

oplossing is dat de inwoner altijd zo snel mogelijk persoonlijk contact heeft met de gemeente. Daarna doet de 

gemeente de inwoner wel of niet een aanbod. De schuldeiser mag van de gemeente een terugkoppeling 

verwachten van de uitkomst van haar actie naar aanleiding van de vroegsignalering. 

Praktische tips
De schulden van de inwoner aan de eigen gemeente zijn niet genoemd in het Besluit. De reden 

hiervoor is dat de inwoners met een schuld aan de gemeente al bij de gemeente bekend zijn. De 

gemeente kan daarop zelf actie ondernemen.

De gerechtsdeurwaarders zijn geen schuldeisers die een vroegsignalering kunnen doen. Terwijl zij juist 

een goed beeld kunnen hebben van de financiële situatie van de schuldenaren. Zouden zij gebruik 

mogen maken van hun bevoegdheid om een vonnis uit te voeren (door bijvoorbeeld beslag op 

inkomen te leggen)? Dan zouden zij bijvoorbeeld een melding kunnen doen bij de gemeente. 

De VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, Energie 

Nederland, Aedes en de NVVK een Landelijk Convenant Vroegsignalering ondertekend. Dit convenant is 

bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij vroegsignalering van schulden. Veel schuldeisers geven 

hiermee aan dat ze betalingsproblemen op tijd melden bij de gemeente. Het voordeel van deze 

landelijke overeenkomst is dat niet iedere gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar, energie-

leverancier of drinkwaterbedrijf lokale afspraken hoeft te maken. Het is aan de gemeente zelf of zij 

besluit aan deze overeenkomst deel te nemen. Het staat de gemeente vrij om met particuliere 

verhuurders afspraken te maken over vroegsignalering. De voorwaarde is dat de particuliere 

verhuurder dezelfde sociale incasso heeft uitgevoerd als de woningbouwverenigingen.

De deelnemers aan het convenant melden de oplopende schuld bij de gemeente. Dit wordt gedaan bij een 

betalingsachterstand op de vervaldatum van de factuur, waarbij één betalingsherinnering is verstuurd. 
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Dit geldt voor:

• de energierekening met een betalingsachterstand van 50 tot 100 dagen;

• de drinkwaterrekening met een betalingsachterstand van 30 tot 100 dagen;

• de zorgverzekeringspremie inclusief het eigen risico of de eigen bijdrage met een 

betalingsachterstand van 30 tot 100 dagen; en

• de huur met een betalingsachterstand vanaf 30 dagen.

Wanneer geeft de gemeente een beschikking voor schuldhulpverlening? 
Voorwaarde voor het afgeven van een beschikking voor schuldhulpverlening is dat de rechtspositie van de 

inwoner wijzigt. Is er alleen sprake van de inzet van algemene dienstverlening, zoals een budgettraining, een 

voorlichtingsbijeenkomst of informatiegesprek? Dan geeft de gemeente geen beschikking af. De rechtspositie 

van de inwoner wijzigt wel bij maatwerk van de gemeente voor de inwoner. Dan geeft de gemeente wel een 

beschikking af.

Voorbeelden waarbij de gemeente geen beschikking geeft: 

• Een inwoner komt op het spreekuur en vraagt om informatie of advies. 

• Een inwoner volgt een budgettraining die vereist is om schuldhulpverlening te krijgen.

• De gemeente geeft een voorlichtingsbijeenkomst over schuldhulpverlening aan haar inwoners.

Voorbeelden waarbij de gemeente wel een beschikking geeft:

• De gemeente besluit de inwoner een traject voor schuldhulpverlening aan te bieden.

• De gemeente besluit een traject voor schuldhulpverlening te beëindigen. 

 

Uitvoering van de wet door anderen
De gemeente beoordeelt en stelt het recht tot schuldhulpverlening vast. Daarna mag het college van 

Burgemeesters & Wethouders van de gemeente de uitvoering hiervan aan een derde partij overlaten. Die partij 

moet zich wel richten op schuldhulpverlening. Beschermingsbewindvoerders zouden deze werkzaamheden voor 

de gemeente kunnen uitvoeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

schuldhulpverleningstraject dat zij uitbesteedt. De gemeente zal daarom toezicht moeten houden op de 

voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

Vaste termijn van intake
Heeft een inwoner zich bij de gemeente aangemeld voor schuldhulpverlening? Dan heeft de gemeente vanaf dat 

moment maximaal 4 weken de tijd om een intakegesprek in te plannen. Deze termijn geldt ook als de gemeente 

een vroegsignalering ontvangt en de inwoner het aanbod van de gemeente voor een gesprek heeft geaccepteerd.

Bij een bedreigende situatie vindt het eerste gesprek binnen 3 werkdagen plaats nadat de inwoner hiervan een 

melding maakt. Er is sprake van een bedreigende situatie bij: 

• een gedwongen woningontruiming;

• het stoppen van de levering van gas, elektriciteit, water of stadsverwarming; of bij

• het opzeggen of ontbinden van de zorgverzekering.

De gewijzigde Wgs stelt dat de gemeente aan de inwoner inzicht geeft in het aantal weken tussen het eerste 

gesprek waarin de hulpvraag is vastgesteld en het bereiken van het resultaat. Maken gemeenten deze termijn 

niet waar? Dan bestaat de mogelijkheid voor de inwoner om de schade te verhalen op de gemeente door het 

niet halen van deze termijn.

“De gemeente heeft 4 weken de tijd om een intakegesprek 
in te plannen. Bij een crisis is de termijn 3 werkdagen.”
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Afkoelingsperiode (Moratorium)
Komt een inwoner naar de gemeente met een schuldhulpvraag bij een bijzondere situatie zoals loonbeslag, een 

dreigende huisuitzetting of bij de afsluiting van energie of water? Dan is één van de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dat er sprake is van een stabiele financiële huishouding. De 

inwoner mag tijdens de schuldhulpverlening geen nieuwe schulden maken. Schuldeisers hoeven niet te stoppen 

met de incasso van vorderingen voordat er sprake is van een geslaagde regeling. Daarom kan de gemeente de 

rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. Tijdens die periode stopt voor de schuldeiser de 

bevoegdheid om verhaal te halen op de goederen van de schuldenaar. De voorwaarde is dat de afkoelings periode 

noodzakelijk is voor de schuldhulpverlening. De maximale termijn voor deze afkoelingsperiode is zes maanden. 

Beschikking tot schuldhulpverlening
Na het intakegesprek geeft de gemeente een beschikking af. De Wgs stelt dat de gemeente maximaal 8 weken  

de tijd heeft om de beschikking af te geven. Dan moet er een plan van aanpak zijn of een weigering tot 

schuldhulpverlening. Geeft de inwoner in het intakegesprek aan om af te zien van verdere schuldhulpverlening? 

Dan geeft de gemeente geen beschikking af.

Plan van aanpak  
• In het plan van aanpak neemt de schuldhulpverlener de noodzakelijke gegevens van andere hulpverleners 

op om te komen tot een afgestemde aanpak. De toelichting op de Wgs stelt dat de gegevens van de 

klantmanagers voor re-integratie en bijstand hierin opgenomen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de 

vraag of iemand maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg krijgt en wie deze hulpverleners zijn.

• Het plan van aanpak vermeldt ook alle gegevens over inkomen, vermogen en betalingsachterstanden. De 

toelichting op de Wgs geeft aan dat schuldhulpverleners de inkomens- en vermogensgegevens uit andere 

bronnen van overheden mogen opzoeken. 

• Het plan van aanpak is in de beschikking tot schuldhulpverlening opgenomen. 

Praktische tip
Een wijziging in het plan van aanpak kan leiden tot een aanpassing in de rechtspositie van de inwoner. 

Dat is niet anders dan voorheen. Komt de inwoner niet meer in aanmerking voor schuldhulpverlening 

omdat hij verhuist naar het buitenland, in de gevangenis zit of nieuwe schulden maakt? Dan geeft de 

gemeente een nieuwe beschikking af. Ook kan de beslagvrije voet of het vtlb aangepast worden in de 

vorm van een beschikking.
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Inlichtingenplicht
De inwoner informeert de schuldhulpverlener over alle feiten en omstandigheden die gevolgen hebben op de 

schuldhulpverlening. Ook als de schuldhulpverlener hier niet zelf om vraagt. In de Wgs is opgenomen dat dit geldt 

als de gemeente de gegevens over deze feiten en omstandigheden niet zelf kan krijgen. Het niet voldoen aan de 

inlichtingenplicht kan er voor zorgen dat de gemeente besluit om het schuldhulpverleningstraject te beëindigen.   

Registratie minnelijke schuldhulp  
De gemeente meldt dat zij een beschikking afgeeft voor het aanbieden van schuldhulpverlening aan het Centrale 

Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze informatie blijft in het BKR 

beschikbaar tot 5 jaar na de beëindiging van de schuld. De gemeente gebruikt deze informatie om de kans op 

herhaling te toetsen. De registratie is bedoeld om zowel de cliënt als de schuldeiser te beschermen voor nieuwe 

problematische schuldsituaties.

Praktische tip
Het BKR onderscheidt verschillende vormen van kredietverlening, zoals de schuldregeling. Hieronder 

vallen zowel schuldbemiddeling (zonder bedrag) als schuldsanering (met bedrag).

Bezwaar en beroep
Geeft de gemeente geen beschikking? Dan kan de inwoner bezwaar en beroep instellen. Staat de beschikking wel 
schuldhulpverlening toe? Dan kunnen de voorwaarden die aan de schuldhulp gekoppeld zijn een reden zijn om 

bezwaar en beroep in te stellen. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de inwoner haar financiën aan budget beheer van 

de gemeente over moet geven. Een ander bezwaar kan de hoogte van de vastgestelde beslagvrije voet zijn.

Besluit de gemeente om de schuldhulpverlening eerder te beëindigen? Dan geeft de gemeente een beschikking 

af tot beëindiging van de schuldhulpverlening. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld als de inwoner niet aan de 

voorwaarden voldoet. Tegen deze beschikking kan de inwoner bezwaar en beroep instellen. 

Praktische tip
Voor de beschermingsbewindvoerder is het daarom belangrijk om vooraf de voorwaarden die in de 

beschikking zijn opgenomen te beoordelen en goed te bespreken met de cliënt. Kan of wil de cliënt 

niet aan de voorwaarden voldoen? Dan heeft het geen zin om verder te gaan  

met het traject van schuldhulpverlening onder deze voorwaarden. 
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Gegevensuitwisseling en verwerking persoonsgegevens   
De Wgs stelt dat bestuursorganen en andere aangewezen personen en instanties de gemeente onder 

voorwaarden gegevens en inlichtingen moeten geven. Alleen als die van belang zijn voor de uitvoering van de 

Wgs. Een beschermingsbewindvoerder kan er niet vanuit gaan dat de gegevensuitwisseling zonder problemen 

gebeurt. Ook hier geldt dat je proactief informatie moet toesturen naar de schuldhulpverlener als:

• De Belastingdienst de toeslagen opnieuw berekent. 

• De zorgverzekeraar een nieuwe polis verstrekt. 

• De verhuurder een nieuw huur vaststelt. 

• Een cliënt ontslagen is en een WW-uitkering krijgt.

De Wgs geeft de gemeente de bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens 

moeten nodig zijn voor de beoordeling of een inwoner voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Dat zijn de 

financiële gegevens, de gezondheidsgegevens en de strafrechtelijke gegevens van de inwoner. Daarnaast is de 

gemeente bevoegd om de persoonsgegevens te verwerken die zij heeft gekregen voor de uitvoering van de taken 

voor de Jeugdwet, de Participatiewet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Dit mag de gemeente alleen 

doen als dit nodig is voor de uitvoering van de Wgs. Bij het verwerken van deze gegevens gebruikt de gemeente 

het BSN van de cliënt.

Praktische tips
• Besluit de gemeente tot schuldhulpverlening? Kijk goed naar de voorwaarden die de gemeente 

stelt. Kan of wil je cliënt niet aan de voorwaarden voldoen? Dan heeft de schuldhulpverlening op 

die basis geen zin.

• Krijg je de financiële situatie van de cliënt niet stabiel? Vraag dan via de gemeente een 

afkoelingsperiode aan. In die periode mag een schuldeiser zich niet verhalen op het vermogen 

van de cliënt. De cliënt heeft dan maximaal 6 maanden de tijd om te zorgen voor een stabiel 

financieel huishouden. De schuldhulpverlener kan dan een voorstel doen aan de schuldeisers. 

• De inlichtingenplicht geldt ook in deze regeling. Het niet voldoen aan deze plicht kan ervoor 

zorgen dat de gemeente de schuldregeling beëindigt. De hulpverlener moet daarom de 

benodigde informatie op tijd aanleveren bij de schuldhulpverlener.



1313Special WgsHoffelijk 2021 ©

• Het plan van aanpak is belangrijk. Hierin staan alle gegevens over het inkomen, het vermogen en 

de betalingsachterstanden van de cliënt. De beschermingsbewindvoerder moet nagaan of alle 

informatie in dit plan van aanpak klopt. 

• In het plan van aanpak vermeldt de schuldhulpverlener het vtlb. Reken dit vtlb na. Belangrijk is 

dat de woonsituatie en de correctieposten juist zijn ingevuld. Ook de andere onderdelen moeten 

juist zijn ingevuld, zoals inkomen, huur, zorgverzekering en toeslagen.

• In het plan van aanpak neemt de schuldhulpverlener de gegevens van andere hulpverleners op 

om te komen tot een afgestemde aanpak. Het is belangrijk voor een beschermingsbewindvoerder 

om die gegevens op te nemen in het eigen dossier. 

• Een wijziging in het plan van aanpak die zorgt voor een andere rechtspositie van de inwoner 

wordt gegeven in de vorm van een beschikking. Is deze wijziging niet terecht? Dan kan je 

bezwaar maken.

• Online winkels hebben strengere regels opgelegd gekregen door hen onder het Besluit 

kredietvergoeding te laten vallen. Het gaat om online winkels die kopen op afbetaling mogelijk 

maken. Hierdoor moet de totale schuld van cliënten met schulden lager worden. Ook op deze 

manier worden problematische schulden voorkomen.

• Heeft een cliënt schulden en een smartphone? Wijs de cliënt dan op de app fiKks. Deze app helpt 

een cliënt aan de slag te gaan met beginnende betalingsachterstanden. Bijvoorbeeld door te 

helpen kiezen welke schuld als eerste betaald moet worden. De app koppelt een cliënt aan een 

online vrijwilliger. Deze online vrijwilliger helpt de cliënt met het oplossen van de beginnende 

geldproblemen. De app is vooral handig voor cliënten die het liefst anoniem geholpen willen 

worden. 

• De NVVK heeft een online platform opgericht om ervaringen met vroegsignalering te delen. Dit 

platform is bedoeld voor iedereen die zijn ervaringen wil delen. Klik hier om je aan te melden op 

de website van de NVVK.

https://www.nvvk.nl/registratie-community-vroegsignalering
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Waar en wanneer je wilt up-to-date!

Permanent 
Actueel

Het is belangrijk dat jij zoveel mogelijk tijd kunt besteden 

aan je cliënten. Het verzamelen van alle relevante 

ontwikkelingen binnen je vak, deze doorgronden én 

toepassen in de praktijk, neemt veel kostbare tijd in beslag. 

Daarom ontzorgt Hoffelijk je met Permanent Actueel.

Wij houden de belangrijkste ontwikkelingen voor je bij, 

zodat jij gemakkelijk up-to-date kunt blijven. Aangeboden  

in vier varianten: 

 Bewindvoerders

 Budgetcoaches    

Er zijn ook mogelijkheden om Permanent Actueel te blijven 

met heel je kantoor!

www.financielezorg.nl

 Mentoren 

 Schuldhulpverleners 

https://financielezorg.hoffelijk.nl/permanent-actueel/


Meer weten over Hoffelijk?

www.hoffelijkgroep.nl

https://www.hoffelijkgroep.nl/
https://www.hoffelijk.nl/
mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=

