
 

 
 

 

 

 

Ben je ondernemer en heb je betalingsachterstanden? Wil je doorgaan met je bedrijf?   
  
Financiële problemen? Er zijn allerlei redenen waardoor je als ondernemer in geldproblemen kunt  komen. Door 
privéomstandigheden, doordat een belangrijke klant wegvalt of veranderingen in de markt en de coronacrisis. Het 
komt vaker voor dan je denkt! Wil je doorgaan met je bedrijf? Wij maken de problemen inzichtelijk en werken samen 
met jou aan het behoud van je onderneming.  
 

 

 

 
Hoe werkt Zuidweg Schuldhulp?  

• We bekijken tijdens een gesprek je situatie en maken een plan hoe we de 
problemen kunnen oplossen.   

• We zorgen ervoor dat je rust krijgt.  Wij nemen contact op met je 
schuldeisers en helpen je bij het krijgen van financieel overzicht. 

• We vragen de hoogte van je schulden op bij je schuldeisers en berekenen 
wat je hen kunt betalen.  

• We doen je schuldeisers een betalingsvoorstel.  

• Door onze onafhankelijke bemiddeling, houd je je zakelijke relaties in 
stand en behoud je de regie over je bedrijf. 

 
Wanneer heb je schuldhulp nodig? 

• Als je de omzet van je bedrijf ziet dalen en de kosten niet snel genoeg  
kan aanpassen. 

• Als je aanvraag voor financiering is afgewezen. 

• Als je een achterstand hebt bij de Belastingdienst of bij andere schuldeisers. 

• Als je steeds post krijgt van incassobureaus en deurwaarders. 

• Als je schuldeisers dreigen met het aanvragen van je faillissement. 
  

Wat kost het? 
We werken samen met een groot aantal gemeenten in Nederland, waarbij sprake is van vergoeding van de kosten 
voor schuldhulpverlening. Overigens heeft iedere ondernemer met problematische schulden die persoonlijk 
aansprakelijk is, recht op schuldhulpverlening. Neem contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing! 
 
Wat kunnen wij voor jou doen? 

• Wij bieden onmiddellijk hulp.  

• Je wordt van begin tot eind bijgestaan door ons deskundige team van adviseurs.  

• Als je schuldhulpverlening aanvraagt, hoef je geen faillissement aan te vragen.  

• Via Zuidweg Hulp Bij Boekhouding (ZHBB) of andere flankerende hulpverlening, helpen wij je bij het op orde 
brengen van je boekhouding en het doen van aangiften. 

• Wij bieden iedere ondernemer met financiële problemen perspectief. 
 
Over ons 
Zuidweg & Partners is opgericht in 1994 en heeft de afgelopen jaren al 40.000 (ex-) ondernemers geholpen bij het 
oplossen van hun schulden. We werken landelijk vanuit drie kantoren (Hilversum, Rotterdam en Drachten) en diverse 
intakelocaties. 

 
 
Wil je meer weten?  
Neem contact met ons op!  
 
Telefoon: 0512 - 580 270  
E-mail: drachten@zuidweg-partners.nl 
www.zuidweg-partners.nl 

 
 

Ik wil DOORGAAN met mijn bedrijf 

https://www.zuidweg-partners.nl/faq/#!/1469455050697-93fef9f8-32e3
https://www.zuidweg-partners.nl/faq/#!/1469454357911-4cc5e88a-0810
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