CONTACT

GEKWALIFICEERD DOOR NVVK

Wij willen u graag helpen. Op oxyz.nl vindt u een
overzicht van onze adviseurs bij u in de buurt.
Neem contact met ons op voor deskundig advies
en hulp bij uw bedrijfsvoering.

Oxyz is lid van de NVVK, de brancheorganisatie
voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
Een Lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door schuldeisers, waardoor zij
makkelijker zullen meewerken aan uw schuldsanering.

Oxyz zorgt ervoor dat u niet in een ongewenste
neerwaartse spiraal terechtkomt. Het is zaak om
in goed overleg aan oplossingen te werken en
zo kapitaalvernietiging voor u te beperken. Daar
heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als
ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw
bedrijf. Wellicht kan een aantal werknemers voor
u blijven werken. Dat maakt de doorstart van uw
bedrijf een stuk gemakkelijker.

Het lidmaatschap toont namelijk aan dat Oxyz
de werkzaamheden volgens de wettelijke
bepalingen en voorgeschreven gedragscodes
uitvoert en als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt is.

Schuldhulpverlening helpt o.a. bij:
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Doorstart maken
Faillissement voorkomen
Krediet gemeente of Bbz-krediet
Belastingschulden
Schulden saneren

“

is een Coöperatie zonder winstoogmerk
waarin Schuldhulpverleners, Accountants en
Fiscalisten samenwerken”
kijk voor dichtstbijzijnde vestiging op

Oxyz Schuldhulpverlening
voor Ondernemers
W. www.oxyz.nl
E. info@oxyz.nl
Ooysedijk 13, 6522 KT Nijmegen
T. 024 - 820 0733;

MAAK EEN DOORSTART

ONS MOTTO
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Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders. We parkeren de totale
schuldenlast en werken aan omzetstijging, een
positief bedrijfsresultaat en financiële rust. U
kunt uw rekeningen betalen en zult weer rustig
slapen.

Verbeter uw bedrijfsrendement
Bescherm uw Bedrijfskapitaal
Bescherm uw omzet en klantenrelaties
Bescherm uw inkomen
OMZETTEN !
1. OXYZ zet uw bedrijf om
2. OXYZ zet uw financiële privesituatie om
3. OXYZ zet uw toekomst om

Voor de continuïteit van uw onderneming:
DOORSTARTEN, SANEREN EN OPNIEUW BEGINNEN

Ingrijpende maatregelen zijn soms nodig om
de continuïiteit van uw bedrijf te waarborgen.
Deze maatregelen zijn niet alitjd makkelijk om
te nemen. Oxyz kan u daarbij helpen!

Ondernemen met plezier: daar bent u het liefst
mee bezig!
BEGIN BIJ DE OORSPRONG
Onze nulmeting maakt de schuldenlast van uw
bedrijf en privésituatie inzichtelijk. We maken
samen een analYse van uw bedrijf; eXit met “het
oude zeer”: eXit met het verleden.
Oxyz zet uw Oorspronkelijke situatie om naar een
positief uitzicht op resultaat. Met andere woorden:
Zuurstof voor uw bedrijf.
Dat wilt u toch ook!

WIJ ZIJN ERVAREN IN SCHULDSANERING EN
SCHULDHULPVERLENING

OXYZ - Schuldhulpverlening

