Schuldbemiddelingsplatf orm MyTrustO lonce ert nieuwe app

Op de lancering van de My Trust0 app kreeg

van schuLden

het platform ethisch verantwoord invorderen
steun uit de universitaire en financíële secton
NU ETSCHTKEAAR

Het aantal mensen met schulden groeit jaartijks. Een aanzientijk deet van deze
mensen komt uiteindetijk in de armoede terecht. De evi-community, die staat voor
ethisch verantwoord invorderen, startte in 2015 met MyTrustO een nieuwe dienstverlening: een schuldbegeteidings- en betalingssysteem op maat en in samenspraak
met alle betrokkenen. Nu wordt de drempel vertaagd voor mensen met schulden om zich aan te melden. Schulden aangeven en beheren kan voortaan met de
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