
Coen Mobach, 

Kanaleneiland-Zuid:  

’Aan een Eet 

Mee-tafel raak je 

nooit uitgepraat!’

Kijk voor het interview 

op pagina 2

Samen in aktie voor lagere lasten 

De afgelopen jaren is het aantal mensen met 
financiële problemen toegenomen. Maar liefst 

een kwart van de Nederlanders is bijvoorbeeld minder 
gaan verdienen, tot wel 30 procent. Dit merken we 
ook bij Bo-Ex; het lukt niet iedereen om altijd de huur 
op tijd te betalen.
Wat te doen? Meer geld gaan verdienen of krijgen, is 
meestal niet mogelijk. Geld besparen kan de oplos-
sing vaak wel een stuk dichterbij brengen.  
Met deze SlimGeldKrant bieden we ideeën hiervoor.
En als u wel met uw geld kunt rondkomen?  
Dan bieden besparingen op de energierekening of 
andere vaste lasten ruimte voor sparen of wat leuke 
extra’s.

Zoeken naar mogelijkheden
Op deze pagina beginnen we al met 5 ideeën om 
geld te besparen. De energiekosten staat bovenaan. 
In Utrecht kunt u hiervoor deelnemen aan de cam-
pagne ‘Energieadvies huurders’, waarbij een gratis 
Energieadvies centraal staat. Al meer dan honderd 
Bo-Ex-huurders deden mee. Gemiddeld besparen zij 
€ 173,- per jaar. Op pagina 3 de ervaring van een 
van hen. Daar vindt u ook een antwoordkaart om u 
voor zo’n gratis advies aan te melden. Zo biedt deze 
SlimGeldKrant nog veel meer tips en ideeën. Zoals 
de mogelijkheden van de U-Pas, tips om goedkoper 
boodschappen te doen, om beter te leren budgette-
ren en allerlei losse bespaartips.

Met de U-pas krijgt u korting 
op 700 activiteiten in de regio, zoals sporten, festi-
vals, theater, muzieklessen, cursussen en volkstuinen. 
De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen 
die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, 
IJsselstein en Stichtse Vecht.
Mensen met een uitkering (WWB, IOAZ/IOAZ en 
Bbz) ontvangen de gratis voordeelpas automatisch. 
Als u geen uitkering hebt, maar wel een minimum-
inkomen, dan heeft u ook recht op de U-pas. Deze 
moet u dan wel aanvragen. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op www.u-pas.nl.

De SlimGelDKrant
Met veel praktische handvatten voor huurders om geld te besparen

Editie oktober 2015

Probleem om de huur te betalen? 
Meld het tijdig! 

Kent u het vervelende gevoel als uw geld op is en er nog rekeningen te betalen zijn? Of u moet nog 
nodig boodschappen doen. 

Financiële problemen zijn niet altijd te vermijden. Trek vooral aan de bel 
als u er zelf niet uitkomt en de huur niet op tijd kunt betalen. We advise-
ren u om dan een afspraak te maken met een van de Bo-Ex-woonconsu-
lenten; bel hiervoor (030) 282 78 88. Samen bekijken we vervolgens hoe 
u een betalingsachterstand kunt voorkomen of wegwerken.

           Het maandelijkse inkomen verdwijnt vaak bijna nog voordat 
het binnen is. De vraag is: waar blijft het? En … heel aantrekkelijk: 
kunnen we op de uitgaven besparen? Vijf ideeën hiervoor.

Energie
Een gemiddeld huishouden betaalt per jaar zo’n € 2.000,- aan ener-
giekosten. Hierop is met eenvoudige maatregelen vaak 5 tot 
20 procent te besparen. Dit is € 100,- - € 400,- per jaar.
Lees meer op pagina 2 en 3.
 
Voeding
Per jaar gooien we in Nederland gemiddeld € 155,- per persoon aan 
voedsel weg. Door slim kopen, koken en bewaren kun je veel geld 
besparen. Lees meer op pagina 2.

Abonnementen, contributies en contracten
We hebben vaak meer vaste contracten en abonnementen dan we 
denken: voor telefonie, tv, energielevering, enzovoort. Bij elkaar voor 
honderden euro’s per jaar. Lees meer op pagina 3.

Verzekeren
Zijn we goed verzekerd en betalen we niet te veel? Een interessante 
puzzel die ook geld kan opleveren. Lees meer op pagina 4.

Leningen 
Geld lenen kost geld. Rood staan is nog duurder.
Een algemeen advies: los schulden zo snel mogelijk af.
Zie hiervoor het artikel ‘Budgetteren kun je leren’ op pagina 2.

Enkele andere belangrijke kostenposten zijn: huur, kleding, auto, 
vakantie, uitgaan en roken. Ook hier liggen besparingskansen.

Uit onze berekeningen blijkt dat 
veel huishoudens niet of nauwelijks 
met hun geld kunnen rondkomen, 
zelfs als ze heel goedkoop wonen. 
Om onze huurders een steuntje in 
de rug geven, maakten we deze 
SlimGeldKrant met heel veel han-
dige bespaartips.

Bo-Ex biedt u SlimGeldKrant 
vol bespaarideeën

U-Pas maakt 
sport en cultuur 
goedkoper 

 5       Ideeën om geld te besparen 



Ontmoet Buren en 
Culturen bij Eet Mee!
Naast Eet Mee Ontmoet! is onlangs Eet Mee! Vast Gast 
gestart. Hierbij wordt een oudere gekoppeld aan een vast 
eetadres in de omgeving om daar minimaal 1 keer per 
maand mee te eten: ‘Omdat samen eten gezelliger is!’
Interesse? Stichting Eet Mee!: (030) 221 34 98, 
info@eetmee.nl, www.eetmee.nl

Budgetteren kun je leren! 
Weten dat u met uw geld het einde van de maand gaat halen, 
geeft een hoop rust. Grip op uw geld begint met inzicht en 
verdelen van inkomsten en uitgaven, ofwel: budgetteren.
• Om beter inzicht te krijgen in uw uitgaven, kunt u een 

tijdje een kasboekje bijhouden. De kleine uitgaven vormen 
samen vaak een grote kostenpost. Neem daarom van alle 
uitgaven – hoe klein ook – het bonnetje mee en verwerk 
het in dit kasboekje. Samen met uw vaste uitgaven voor 
huur, energie, verzekering, enzovoort, krijgt u dan inzicht in 
waar uw geld blijft.

• Als u de uitgaven en kostenposten kent, kunt u zien hoe-
veel u moet besparen en waarop dit het beste kan. Voor de 
vaste lasten zijn daar vaak tal van mogelijkheden voor. 

• De kleinere uitgaven blijven gevaarlijk. Wanneer u hiervoor 
een vast budget vaststelt, is het gemakkelijker deze in de 
hand te houden. 

Op www.jouwhulponline.nl/trainingen/training- budgetteren 
vindt u een gratis training om te leren budgetteren.

Bo-Ex Huur Wijzer helpt 
bij woningkeuze 
Met de Bo-Ex Huur Wijzer kunt u in ongeveer 2 minuten 
nagaan of de huur van een beoogde woning in uw budget 
past. U beantwoordt hiervoor 7 vragen over de woning, uw 
huishoudsituatie en uw inkomsten. Vervolgens ziet u of de 
nieuwe huur gemakkelijk, krap of helemaal niet in uw budget 
past. Duidelijk is dan of u voor die woning eventueel moet 
bezuinigen op andere uitgaven, of dat u beter kunt kiezen 
voor een goedkopere woning. De Bo-Ex Huur Wijzer helpt zo 
bij het maken van een bewuste en verantwoorde keus. Uw 
gegevens worden alleen voor deze check gebruikt en worden 
niet opgeslagen. Ga naar de Bo-Ex Huur Wijzer op onze site: 
www.boex.nl/ik-wil-huren-kopen/bo-ex-huur-wijzer.

   Bespaar 
  op uw 
 dagelijkse 
boodschappen 

Vallen de kosten van het boodschappen doen u vaak te-
gen? Doe dan eens de supermarkt-bespaartest op 
www.espaartest.yenom.nl en ontdek of u hierop kunt 
besparen. www.yenom.nl is een site waarop de prijzen 
van alle supermarkten worden vergeleken. Via een digitale 
nieuwsbrief kunt u op de hoogte worden gehouden.
Op deze site vindt u ook veel tips hoe u verder kunt be-
sparen op boodschappen. Enkele hiervan:
• Doe geen boodschappen als u honger heeft.
• Houd bij uw menukeuze rekening met aanbiedingen.
• Maak voor het winkelen een boodschappenlijstje.
• Vergelijk prijzen en maak gebruik van koopjes en aan-

biedingen.
• Controleer de kassabon.

Coen Mobach neemt al meer dan vijf jaar regelmatig deel 
aan Eet Mee Ontmoet, een project waarbij mensen bij 
elkaar thuis eten. De ene keer is hij gastheer en de andere 
keer gast. ‘Je hebt telkens weer andere gesprekspartners; zo 
raak je nooit uitgepraat’, vertelt hij.

Naast zijn baan als apothekersassistent is Coen vrijwilliger bij 
activiteitencentrum De Wilg, voor mensen met een beper-
king. ‘Onlangs ontmoette ik aan een Eet Mee-tafel een 
dame die ook vrijwilligerswerk wilde gaan doen. 
Nu is ook zij vrijwilliger bij De Wilg. Bij een andere ontmoe-
ting kwam mijn voorliefde voor de Culturele Zondagen aan 
bod; die zondag erop gingen alle gasten mee en deden ze 

een leuke, nieuwe ervaring op.’
Mooi vindt Coen dat iedereen kan deelnemen als gast of als 
eetadres, van jong tot oud. Deze worden gematcht door Eet 
Mee; een eenmalig intake-gesprek is hiervoor wel nodig. 
Voor een klein bedrag kun je vervolgens een bijzondere 
ervaring opdoen. Desgewenst wordt bij het menu rekening 
gehouden met eetgewoonten en eventuele diëten.

Coen vindt het ook leuk om bijzondere dingen te eten: 
‘Als je een keer bij mensen uit een andere cultuur mee-eet 
bijvoorbeeld. Zo staat nog op mijn wensenlijstje om een keer 
gast te zijn tijdens het Suikerfeest of Offerfeest.’

Per 1 januari 2015 hanteert de ge-
meente Utrecht een nieuwe regeling 
voor mensen met een laag inkomen. 
Heeft u 3 jaar achter elkaar een laag 
inkomen, dan kunt u financiële onder-
steuning krijgen. 
Naast een eenmalige bijdrage, die voor 
een gezin kan oplopen tot € 600,-, 
zijn er diverse andere regelingen waar 

u gebruik van kunt maken, zoals: 
• een voordelige collectieve zorgver-

zekering;
• gratis vakantie voor ouders met 

kinderen tot 12 jaar;
• babyuitzet voor nieuwe ouders;
• bijdrage voor deelname aan sport, 

toneelles en muziekles;
• een computer voor kinderen die 

naar het voortgezet onderwijs gaan;
• kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen;
• woonkostentoeslag.
Op de website van de gemeente vindt 
u uitgebreide informatie over deze en 
andere ondersteuningsregelingen. 
Ga hiervoor naar www.utrecht.nl en 
klik op Werk en Inkomen.

Weggooitest 
voedsel

Gemiddeld gooien we in Nederland per per-
soon voor € 155,- per jaar aan eten weg! Dat is 
ongeveer 50 kilo. Wilt u weten hoeveel eten u 
weggooit en hoe u dit kunt beperken? Doe dan 

de weggooitest www.weggooitest.nl.
De grootste winst is te behalen door:

• op maat in te kopen,
• op maat te koken,
• slim te bewaren. 

Zie voor tips hiervoor www.milieucentraal.nl/
voeding. Of installeer de Slim koken-app van 

het voedingscentrum op je mobieltje; deze bevat 
koop-, kook- en bewaartips. Met ook slimme 

recepten voor kliekjes.

Coen Mobach, Kanaleneiland-Zuid:

’Aan een Eet Mee-tafel raak je nooit uitgepraat!’

De vijf belangrijkste kostenposten voor energie per jaar 
zijn gemiddeld in een huishouden:
1 Verwarming:  €  850,-
2 Warm water: €  190,-
3 Reinigen (wassen, afwassen, was drogen): €  165,-
4 Koelen en vriezen: €  135,-
5 Verlichting: €  120,-

Met de volgende tips kunt u gemakkelijk energie 
besparen. Samen kunnen ze u veel geld schelen!
1  Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet 

gebruikt en zet tv en computer écht uit.
2  Gebruik spaarlampen of ledlampen in plaats van 

gloeilampen. Per lamp scheelt dit gemiddeld € 5,- 
aan stroomkosten per jaar.

3  Koop een waterbesparende douchekop. Dit be-
spaart aan gas en water gemiddeld € 50,- per jaar.

4  Zet de verwarming voor de nacht op 15 graden.  
Doe dit bij voorkeur een uur voordat u gaat sla-
pen, want zo lang blijft het huis nog wel warm.

5  Zet de verwarming overdag een graadje lager. Dat 
scheelt per graad gemiddeld € 60,- per jaar!

 5    tips om energie 
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Gemeente Utrecht helpt mensen met een laag inkomen



                                   Weet u precies welke 
                         abonnementen en contracten 
u heeft waarvoor maandelijks een bedrag van 
uw rekening wordt afgeschreven? En weet u 
om hoeveel geld het exact gaat? Maak eens 
een lijstje. Grote kans dat u even moet slik-
ken. Het goede nieuws: kijk gelijk eens waar 
u kunt schrappen of overstappen. Dat zou 
zomaar eens honderden euro’s per jaar kun-
nen opleveren.

Overstappen loont vaak
Een paar voorbeelden van besparingen:
• Overstappen naar een andere energiemaat-

schappij loont vaak. Vaste klanten betalen 
vaak aanzienlijk meer dan nieuwkomers. 
Met uw jaarcijfers in de hand kunt u de 
verschillende maatschappijen vergelijken 

op bijvoorbeeld www.bespaarenverdien.nl. 
Per jaar valt al snel € 100,- tot € 200,- te 
‘verdienen’.

• Als u niet per se de nieuwste smartphone 
wilt, is een Sim Only-abonnement een 
goedkope optie. Dit kunt u nemen met uw 
oude toestel of een goedkoop ouder model.

• Kies dan ook een goed op uw gebruik afge-
stemde bundel. Dat scheelt al snel  
€ 100,- tot € 200,- per abonnement per 
jaar. Bereken uw voordeel op  
www.besparenmobiel.nl

• Een alles-in-één-pakket voor tv, internet en 
vaste telefonie kan voordelig zijn. Maar als 
u geen vaste telefoon meer gebruikt, kun u 
besparen door een abonnement zonder te-
lefoon te nemen. Check de mogelijkheden 
op www.besparenallesin1.nl

Abonnementen kosten veel geld!

Bespaar-ideetje
• Op de markt krijgt u voor uw euro meestal aanzienlijk 

meer dan in de winkel. Vooral vlak voor het einde van 
de markt worden de laatste verse groenten en fruit 
vaak extra goedkoop aangeboden.

• Bij de kringloop en op www.marktplaats.nl vindt u 
vaak goed bruikbare huisraad, kleding en veel ander 
materiaal voor weinig geld.

• Op www.ruilboek.nl kunt u gratis boeken ruilen met 
andere mensen.

• Gebruik het maatdopje van uw was- en/of schoon-
maakmiddel. Een scheutje lijkt misschien niet zo veel, 
maar het blijkt dat mensen zo gemiddeld 40 procent 
meer gebruiken dan nodig!

• Pak voor korte afstanden vaker de fiets in plaats van 
de auto; u bespaart al snel een euro of meer per ritje. 

• Bronwater uit een fles is niet gezonder dan kraanwa-
ter, maar wel 400 tot 3.000 keer duurder. Tip: probeer 
eens een hervulbaar flesje en vul dit voor uw dagelijks 
gebruik met kraanwater.

‘Zelfs in onze nieuwbouwflat viel € 170,- per jaar aan energie 
te besparen’, zegt May Walid, die met haar man en twee 
kinderen in Leidsche Rijn woont. Ze is bijzonder enthousiast 
over hun deelname aan het project Energiebesparing. ‘Een 
prachtig cadeautje toch om zoveel te besparen; wie wil dat nu 
niet?!’

De basis van het adviesbezoek vormt de energiebox, waar 
onder andere een douchecoach, ledlamp, standby-killer en 
radiatorfolie in zitten. In de volksmond heet het project dan 
ook Project Energiebox. 

‘Al met al was de adviseur hier een uurtje. Aan het einde 
wisten we al wat de besparingsmogelijkheden zijn en ongeveer 
twee weken later ontvingen we nog een rapportje met de 
mogelijkheden en het verwachte financiële voordeel.’ Ze somt 
de belangrijkste winstpunten op: ‘Door de thermostaat anders 
in te stellen, besparen we flink op de verwarming. We hebben 
de standby-killer, de contactdoos met centrale schakelaar, 
de ledlamp en de douchecoach in gebruik. De koelkast en 
de diepvries hebben we anders afgesteld na meting met de 
koelkastthermometer. Ja, ik kan iedereen aanraden om aan het 
project mee te doen, want er is meer mogelijk dan je denkt!’

Bent u Bo-Ex-huurder en wilt u een lagere 
energierekening? Meld u dan aan voor 
een gratis advies via de bijgaande ant-
woordkaart. Al meer dan 100 Bo-Ex-huur-
ders deden mee. Hun besparing? Gemid-
deld € 173,- per jaar. Op deze pagina een 
interview met een van de deelnemers.

Aanmelden kan ook door:
• het digitale formulier in te vullen op 

www.utrecht.nl/energiepuntwonen;
• te bellen met (030) 302 15 71, op 

werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.
 Een energie-adviseur belt u dan binnen 

twee weken voor een afspraak.

Wat krijgt u?
• Een energie-adviseur komt bij u thuis;
• Een lagere energierekening;
• Een energiebox (ter waarde van € 50,-) 

met producten waarmee u energie be-
spaart. De energie-adviseur legt uit hoe 
de producten werken.

De campagne Energiebesparing huur-
ders wordt mogelijk gemaakt door de 
gemeente Utrecht, de Utrechtse woning-
corporaties, De Bundeling, Stedin, Ikea en 
JMA Advies.

 Vul de bon in en stuur op

May Walid, Leidsche Rijn:

‘Wie wil nou geen € 150,- tot € 200,- 
aan energie besparen?’
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Doe mee en bespaar slim energie! Antwoordkaart energieadvies

o	Ja, ik wil persoonlijk energieadvies en een gratis energiebox.

 Bel mij voor een afspraak.

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:                          /

Ik huur bij Bo-Ex. 

Telefoonnummer:

E-mail:

Datum:                

Foto: Ivo Vrancken

Wat betaal ik gemiddeld per maand 
voor: 

• gas en elektra: 
 € 150,- - € 200,-
• tv, internet en vaste telefoon: 
 € 50,- - € 70,- 
• mobiele telefoon: 
 € 25,- - € 50,- (per abonnement)
• verzekeringen (zie ook pagina 4)

• abonnementen op bladen,  
 muziek- en filmstreaming, etc.:  
 vaak € 5,- - € 10,- per abonne-
 ment.
• vereniging, sportschool, etc.: 
 al snel enige tientallen euro’s per 
 maand.
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Project Energiebesparing huurders

Kanaalweg 86 

3533 HG  Utrecht

Hier een 
postzegel 
plakken

‘Repareren van dingen is tegenwoordig vaak te duur, maar 
niet wanneer je naar een Repair Café komt’, zegt Thijs Zand-
wijk, een van de vrijwilligers van Repair Café Lunetten. ‘Het 
is altijd zinvol om langs te komen’, benadrukt hij. ‘We hebben 
hier vaak het juiste gereedschap. En anders het adres waar ze 
je wel kunnen helpen.’ 

Thijs werkt samen met ruim 10 andere handige vrijwilligers. 
‘Gemiddeld repareren we zo’n 50 dingen per keer: fietsen van 
studenten, huishoudelijke apparatuur, kleding, meubels. Het 
meest bijzondere dat ik ooit heb gerepareerd? Een speeldoosje 

voor een meisje van 10 en een paar bandrecorders voor een 
verzamelaar: wat waren ze gelukkig!’
De meeste mensen gaan volgens Thijs blij naar huis: ‘Ook als 
we ze niet kunnen helpen, want dan hebben ze het in ieder 
geval geprobeerd. Bovendien hoort koffie, thee en een praatje 
er hier bij; het is natuurlijk wel een café. Daarvan kunnen de 
mensen genieten terwijl ze wachten. En je mag natuurlijk ook 
zelf meehelpen.’
Thijs kijkt alweer uit naar het volgende Repair Café, elke 
tweede zaterdag van de maand: ‘Ik nodig mensen graag uit om 
me te komen verrassen met iets om te repareren!’

Thijs Zandwijk, Repair Café Lunetten:

’We slaan twee vliegen in één klap: 
het is hier gezellig én zinvol!

Acht Repair Cafés in Utrecht

Kijk voor meer info over de acht Repair Cafés 

in Utrecht op 

www.repaircafe-utrecht.nl. 

Daar vindt u de locaties en openingstijden.

Huurders hebben vaak goede ideeën voor hun buurt. Bo-Ex wil deze graag 
ondersteunen en heeft een potje met geld beschikbaar voor verbeteringen 
in uw complex en in de buurt. Wilt u meer weten over dit Leefbaarheids-

budget? Zie: www.boex.nl/in-de-maatschappij/leefbaarheid. 
Of vraag bij ons de brochure aan.

Geld voor een fijnere buurt 

Vakantie is leuk, maar niet als je (te) weinig geld hebt! Of toch wel …? Soms tref je een 
bijzonder gunstige aanbieding, bijvoorbeeld op de site www.vakantieveilingen.nl.

Vakantie thuis
Thuis vakantie vieren kan ook een succes zijn. 
Voor kinderen is zwemmen vaak al een feest. 
Dat kan vrij voordelig met een jaarkaart of een 
tienbadenkaart, al dan niet in combinatie met 
de U-Pas. 
Ook voor dagjes uit zijn er vaak aanbiedingen 
en voordeelkaartjes. Via www.marktplaats.nl 
bijvoorbeeld. Of de groepsretour van de NS, 
waarbij u met 4 personen voor € 55,- kunt 
reizen en de 5e tot en met 10e persoon 
€ 2,50 per persoon betalen. U kunt hiermee 
ook met vrienden uit een andere plaats afspre-
ken: het station waar u uitstapt is bepalend!

Eten en drinken mee
Een uitstapje is een stuk goedkoper als u uw 
eigen eten en drinken meeneemt. Zo kunt 
u ook met bekenden een picknick of BBQ 

organiseren, waarbij iedereen iets te eten en 
drinken meeneemt. En voor de kinderen een 
toernooitje, watervoetbal bijvoorbeeld. Met 
een beetje creativiteit en vindingrijkheid cre-
eert u een voordelige vakantie met onbetaal-
bare herinneringen!

Als u wat overkomt, bent u blij dat u 
verzekerd bent. Maar waar bent u al-
lemaal voor verzekerd en heeft u dat wel 
nodig? Goed vergelijken kan u jaarlijks 
een forse besparing opleveren. Verge-
lijk dan niet alleen de prijs maar ook de 
voorwaarden.

Zorgverzekering
De basispremie van de Zorgverzekering 
bedraagt maandelijks bij de meeste ver-
zekeraars rond de € 100,- per persoon. 
Met een aanvullend pakket betaalt u 
meer. Pakketten vergelijken loont. Zo 
kunt u het beste bepalen wat bij uw 
wensen aansluit. Want is het bijvoor-
beeld nodig dat u verzekerd bent voor 
kraamhulp, steunzolen, plaswekker of 
orthodontie? 

De jaarlijkse zorgverzekering gaat in 
op 1 januari. Vanaf november worden 
de premies en voorwaarden voor het 
volgend jaar bekend en kunt u kijken 
welke verzekering het beste bij u en uw 
budget past.

Vergelijken
Andere gebruikelijke verzekeringen zijn: 
• brand- en diefstal
• aansprakelijkheid (WA)
• autoverzekering
• inboedel
• uitvaartverzekering

Hoewel het bij de meeste verzekeringen 
om kleinere bedragen gaat, kan het 
toch vaak zin hebben om ze nog eens te 
bekijken en vergelijken: tot welk bedrag 
wilt u bijvoorbeeld uw inboedel verzeke-
ren en bij wie kan dat het voordeligst? 
Wanneer u meerdere verzekeringen bij 
één maatschappij onderbrengt, krijgt 
u vaak tot wel 10 procent combinatie-
korting. Daardoor kan een iets duur-
dere verzekering toch ineens voordelig 
worden door de besparing op de andere 
verzekeringen. 
Vergelijk de verzekeringen op 
www.independer.nl. Of bespreek de 
opties met uw tussenpersoon, als u die 
heeft.

Betaalbare uitstapjes Verzekeren is rekenen

Leerzame sites 
• Waar blijft mijn geld?
 Komt u geld tekort? Wilt u weten hoe u 

kunt bezuinigen of sparen?
 Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat 

zien waar uw geld blijft en hoe u het 

 

 
 doet in vergelijking met anderen. 
 http://service.nibud.nl/pba 
• In de schuld, uit de schuld!
 Betaalt u veel geld aan schulden en 

rood staan? 
 Op www.zelfjeschuldenregelen.nl kunt  

u een persoonlijk stappenplan opstellen 
om zo snel mogelijk van uw schulden af 
te komen.

• 36 tips om geld te besparen!
 Zie www.consumentenbond.nl/
 budgetteren/bespaar-tips
• Heel veel tips om energie te besparen. 
 Kijk hiervoor op www.milieucentraal.nl 
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