Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen
met ﬁnanciële problemen willen maar één ding:
een snelle regeling van schulden.
Dit duurt in de praktijk echter vaak 2 tot 3 keer

lende manieren met elkaar communiceren. Ook is de

langer dan nodig is. Dat komt onder andere doordat

onderlinge werkwijze vaak niet goed afgestemd. Het

hulpverleners en schuldeisers nog op veel verschil-

Schuldenknooppunt biedt daarvoor een oplossing.

Het schuldenknooppunt is dé standaard
in digitaal communiceren tussen
schuldhulpverleners en schuldeisers.
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Als alle schuldeisers en schuldhulpverleners
aansluiten creëren we samen eerder schuldenrust.

schuldeiser

Sluit aan op schuldenknooppunt.nl

‘Het Schuldenknooppunt verhoogt
de kwaliteit van ons werk.’
Daan Spannenberg
adjunct-directeur Kredietbank Rotterdam

sluit je aan op schuldenknooppunt.nl

Eerder schuldenrust en minder
maatschappelijke kosten
door het Schuldenknooppunt.
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Eén aansluiting
•

verbindt systemen die
berichten uitwisselen

•

versterkt het (onderlinge)
effect van deze initiatieven

•

gericht op samenwerking
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Aansluiten op het Schuldenknooppunt kan op 3 manieren:
•

Via een directe systeemkoppeling (meest veilig en efficiënt)

•

Op het webportaal lijsten up- en downloaden

•

Op het webportaal gegevens per dossier invoeren

Hoe u aansluit maakt niet uit. Het Schuldenknooppunt geeft de berichten altijd in de juiste vorm door.

‘Er zijn op dit moment verschrikkelijk veel processen.
Als dat één proces wordt, geeft dat enorm veel snelheid
en efficiëntie. Snelheid is essentieel voor ons.’
Arjen Visser
creditmanager consumentenmarkt KPN

sluit je aan op schuldenknooppunt.nl

