Je uitgaven in kaart
Vanaf je 18e ben je zelf verantwoordelijk voor je geldzaken. Het is slim om meteen te
zorgen voor een overzicht van je inkomsten een uitgaven. Hieronder lees je onze tips.

Hulpmiddelen voor het maken van een begroting
Online vind je veel hulpmiddelen om een begroting te maken. Ook kun je gebruik maken
van huishoudboekjes om je geldzaken op orde te houden.



Overzicht huishoudboekjes
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/



Maak een maandbegroting
Link naar de website van het Nibud
https://www.nibud.nl/consumenten/studentenbegroting/

Vaste kosten
Een groot deel van je uitgaven zijn vaste kosten die elke maand terugkomen. Als je het
huis uitgaat, betaal je elke maand huur en een bedrag voor energie en internet. Denk
daarnaast aan verzekeringen en abonnementen voor je telefoon of fitnesscentrum.



Lees meer bij het onderwerp: op kamers
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/18-worden/op-jezelf-wonen/

Let op abonnementen
Denk goed na voor je een abonnement afsluit voor een langere tijd. Je zit er voor de hele
periode aan vast en moet elke maand een bedrag betalen. Is de looptijd afgelopen? Dan
mag een abonnement niet meer automatisch worden verlengd. Je kunt dan altijd
opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.



Krijg een seintje als je abonnement afloopt
Link naar de website van halloroos.nl
https://halloroos.nl/

Sparen
Wil je een grote reis maken, of een grote aankoop doen? Of wil je nu alvast geld opzij
zetten voor een eigen huis? Maak daarvoor een apart potje. En reken uit hoe lang je moet
sparen voordat je je spaardoel bereikt hebt.



Reken uit hoe lang je moet sparen om je doel te bereiken
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-een-bedrag-bij-elkaar-sparen/

Een financiële buffer
Het is altijd goed om een buffer te hebben. Je bent dan voorbereid op een onverwachte
grote uitgave of een verandering in je inkomsten. Bereken je persoonlijke buffer en krijg
direct inzicht in wat je minimaal achter de hand moet hebben.



Bereken jouw buffer
Link naar de website van het Nibud
https://bufferberekenaar.nibud.nl/introductie

Overige onderwerpen
Checklist Geldzaken op orde
Wat regel je bij samenwonen om gedoe bij uit elkaar gaan te voorkomen?
Spaarvormen: Welke manieren van sparen zijn er?
Checklist samenwonen
Financiële buffer

Actueel
Veranderingen in 2022 als je kinderen hebt of krijgt

Veranderingen in 2022 als je kinderen hebt of krijgt
Valkuilen van de lage hypotheekrente
Veranderingen rond je energierekening in 2022
Heb ik recht op een aanvullende beurs?
Dit verandert er in 2022 als je woningbezitter bent

