MyTrustO

Pak zelf je schulden aan
en vermijd extra kosten

Problemen om je rekeningen tijdig te betalen?
Krijg je aanmaningen van een incassokantoor of
gerechtsdeurwaarder? Stijgen je schulden door
bijkomende gerechtskosten en geraak je niet
vooruit? Met MyTrustO los je zelf je schulden op
termijn af en vermijd je extra gerechtskosten.
MyTrustO is een neutrale dienstverlening en toegankelijk voor iedereen, zowel voor particulieren
als bedrijven.
In een eerste telefonisch contact wordt met
behulp van een aantal vragen de concrete situatie besproken.
Als MyTrustO kan helpen, wordt een afspraak
in één van de ontmoetingsplaatsen vastgelegd.
Dan start in alle discretie de opmaak van een
uitgebreid en objectief financieel document en
een realistisch afbetalingsplan voor alle schuldeisers.
Via MyTrustO start je vanaf de eerste maand
met afbetalen. Je budget gaat niet meer op aan
bijkomende incasso- en gerechtskosten. Deze
begeleiding kost veel minder dan wat je anders
aan invorderingskosten moet afbetalen.

Steeds meer bedrijven
en organisaties
kampen met
onbetaalde facturen.
Als schuldeiser kan je
met MyTrustO je
vorderingen zoveel
mogelijk veilig stellen
en innen op een ethisch
verantwoorde manier.

Ethisch verantwoord
invorderen kan!

Je maakt eerst telefonisch een afspraak via het nummer 03 220 12 00.
Dit kan alle werkdagen tussen 9 en 17 uur.
Daarna kom je op het afgesproken uur naar één van onze ontmoetingsplaatsen.
info@mytrusto.be - www.mytrusto.be

HOE WERKT
• In een telefoongesprek leg je je situatie uit en
beantwoord je een aantal vragen. Zorg dat je pen
en papier bij de hand hebt.
• Je krijgt een afspraak om langs te komen op de
ontmoetingsplaats van je keuze.
• Breng je identiteitskaart (met pincode) en de
gevraagde dossierstukken mee naar je afspraak.
• Je kiest vrijwillig en in alle discretie voor de
opmaak van een uitgebreid financieel MyTrustOdocument samen met een gerechtsdeurwaarder.
• Dit MyTrustO-document is een overzicht van wie
je bent, wat je bezit, verdient en welke schulden
je hebt.
• Dit objectief document toont aan hoeveel je
werkelijk per maand kan afbetalen.
AFBETALINGSPLAN VOOR JE SCHULDEISERS
• Na de opmaak van het MyTrustO-document kan
je aan de gerechtsdeurwaarder vragen om zijn
officiële autoriteit en deskundigheid te gebruiken
om een concreet afbetalingsplan op te maken voor
al je schuldeisers.
• Je schuldeisers weten dat het document objectief
en betrouwbaar is om afbetalingsakkoorden,
onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder,
af te sluiten.
• Zo kom je eenvoudiger tot een akkoord met je
schuldeisers.
• Je schuldeisers hebben nu geen reden meer om
bijkomende kosten van incasso, dagvaarding en
vervolging te maken. Daardoor voorkom jij vele
euro’s oplopende gerechts- en andere kosten
(beslag op loon, meubelen, auto, ...).

Voor dit financieel
MyTrustO-document
betaal je aan de
gerechtsdeurwaarder
een opstartkost
van 150 euro
(BTW inclusief).
Afhankelijk van het
aantal schulddossiers
en je concrete
leefsituatie
rekent de
gerechtsdeurwaarder
een beperkte
kost aan voor de
verdere opvolging
van je dossier.
Deze kostprijs wordt
voor de opmaak
van je afbetalingsplan
duidelijk afgesproken.
info@mytrusto.be
www.mytrusto.be
03 220 12 00

ONTMOETINGSPLAATSEN
• Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
• Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
• Toekomststraat 17, 1800 Vilvoorde
• Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
• Bezemstraat 83 A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
• Kan. Colensstraat 7, 8400 Oostende
• Ardooiesesteenweg 67, 8800 Roeselare
• Nieuwstraat 18 B, 9100 Sint-Niklaas
• Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
V.U.: Covena CVBA, Annemie Verhoeven, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

