Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Financiële zorgen als gevolg van
corona
De strijd tegen het coronavirus stelt ons voor een pak uitdagingen. De
impact op de financiële situatie van heel wat gezinnen is daar één van. Heb
je financiële zorgen, nood aan advies of aan een luisterend oor? Weet dan
dat je op OCMW Brugge kan rekenen.

Heb je schulden? Weet je niet meer wat eerst te
betalen?
Kom langs voor een eenmalig advies. We onderhandelen voor jou met een
schuldeiser, bekijken facturen of verwijzen je door naar de juiste dienst.
Zitdagen gaan door op maandagvoormiddag, dinsdagnamiddag (Ruddershove 4) en
op donderdag (Hoogstraat 9). Maak vooraf een afspraak via:
T 050 32 73 69
schulden@ocmw-brugge.be

Heb je energieschulden? Denk je dat je afgesloten
zal worden van gas, elektriciteit of water?
Neem contact op met het Energieloket via 050 47 55 13 of
energieloket@deschakelaar.be.

Heb je momenteel geen inkomsten?
Kom langs op de intake van het OCMW. We onderzoeken op welk inkomen je recht
hebt (bv. voorschot op ziekte-uitkering, voorschot op werkloosheidsuitkering, leefloon
…).
Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag
helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70 of
via eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Maak je je veel zorgen over jouw situatie?

Neem contact op met CAW Noord-West-Vlaanderen via:
Het gratis nummer 0800 13 500 (tijdens weekdagen van 9u tot 17u)
Chat, elke werkdag tussen 13-17u via www.caw.be
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

Ondervind je problemen wegens ziekte, handicap
of ouderdom?
Heb je hogere medische kosten dan je kan
betalen?
Of neem je de zorg voor iemand op en heb je
vragen?
Neem telefonisch contact op met je ziekenfonds:
CM: 050 44 03 33
Bond Moyson: 050 44 79 18
Liberale Mutualiteit: 050 45 01 00
Onafhankelijk Ziekenfonds: 03 201 85 55
Partena Ziekenfonds: 050 36 80 90
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 050 40 60 80
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: 015 28 90 90

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

