
Bespaar tot € 600,- 
op uw vaste lasten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met de VoorzieningenWijzer 
 

U kunt jaarlijks veel geld besparen. 

Laat u gratis en vrijblijvend adviseren door 

De VoorzieningenWijzer. Zoek samen met 

ons uit of u gebruik maakt van alle regelingen 

die er zijn. U heeft misschien recht op meer 

toeslagen of subsidies dan u weet. Of u kunt 

problemen voorkomen door over te stappen 

naar een andere zorgverzekering of 

energieleverancier. 

 

Hoe werkt het? 
Een medewerker van De 

VoorzieningenWijzer maakt een afspraak 

met u. Samen met u neemt de 

medewerker belangrijke vragen door om te 

kijken waar u voordeel kunt behalen: 

• Maakt u gebruik van alle 

minimaregelingen van de gemeente 

Groningen? 

• Maakt u gebruik van alle toeslagen van 

de Rijksoverheid? 

 

 
 
 
 

Wat is De               
VoorzieningenWijzer? 

 
Een programma waarmee we kunnen 

bekijken of u kunt besparen op uw 

maandelijkse kosten. Patrimonium werkt 

daarvoor samen met mensen van De 

VoorzieningenWijzer. Met hun kennis van 

alle regelingen en mogelijkheden bekijken 

ze samen met u waar u voordeel mee     

kunt halen.
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• Krijgt u geld terug als u aangifte 

Inkomstenbelasting doet? 

• Kunt u overstappen naar een 

gunstigere energieleverancier? 

• Is het verstandig om over te stappen 

naar een andere zorgverzekering? 

Deze medewerker kan ook meteen deze 

zaken voor u regelen. Alles wat er wordt 

besproken blijft tussen u en de mensen 

van De VoorzieningenWijzer. De 

informatie komt niet bij ons terecht. 

 

Wat kost het u?  

Niets. Een adviesgesprek met een 

medewerker van de VoorzieningenWijzer 

is gratis. Patrimonium en De  

VoorzieningenWijzer willen u graag helpen 

te zorgen dat u krijgt waar u recht op 

heeft. 

 
Hoe kan ik meedoen?  

U heeft aangegeven interesse te hebben in 

een gratis advies over uw geldzaken. 

Een medewerker van De 

VoorzieningenWijzer belt u om daarvoor 

een afspraak met u te maken. Een 

medewerker van De VoorzieningenWijzer 

komt dan bij u langs, of spreekt met u af 

op een coronaveilige werkplek bij u in de 

buurt. 

Heeft u aangegeven nog te twijfelen, dan 

bellen wij u over een paar dagen terug. U 

kunt zich dan alsnog aanmelden om mee 

te doen. 

 
Heeft u vragen? 

Voor vragen kunt u terecht bij De 

VoorzieningenWijzer via tel. 088-

1169797 (op werkdagen tussen 08.30 

en 17.00 uur) of via 

contact@devoorzieningenwijzer.nl. Meer 

informatie over De VoorzieningenWijzer 

vindt u op de website 

www.devoorzieningenwijzer.nl  

 
 

 

De VoorzieningenWijzer wordt u aangeboden door: 

 

mailto:contact@devoorzieningenwijzer.nl
http://www.devoorzieningenwijzer.nl/

