in vier stappen
grip op uw geld...
Mensen die inzicht hebben in hun geld, zijn gelukkiger dan mensen die
dat niet hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Alle reden dus om
te zorgen voor dat inzicht. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?
In deze folder leest u hoe u in vier stappen grip krijgt op uw geld.
Stap
Stap
Stap
Stap

1 - Belangrijke papieren ordenen
2 - Inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven
3 - Gebruik maken van mogelijkheden voor meer inkomsten
4 - Een bespaarplan maken

Het Nibud is dé expert op het gebied van huishoudfinanciën en
helpt mensen hun inkomsten en uitgaven in balans te brengen.

Zonder werk? Uit elkaar?
Een hoge uitgave? Kind op komst?
Dan kunnen uw inkomsten en uitgaven veranderen.
Met de hulp van het Nibud brengt u ze weer in balans.
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een
onafhankelijke stichting die consumenten al ruim 30 jaar informeert en
adviseert over hun financiën.
Het Nibud:
• geeft voorlichting via internet, brochures, boeken en software en
via de landelijke en regionale pers,
• helpt consumenten inzicht te krijgen en te houden in hun geldzaken,
• ontwikkelt lesmaterialen voor jongeren,
• helpt ouders bij financiële opvoeding.
Op de hoogte blijven van het Nibud-nieuws?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.nibud.nl/nieuwsbrief.
Kijk voor praktische en slimme publicaties op www.nibud.nl/winkel.
Wilt u een vraag stellen? Bel dan gratis 0800 221 21 21.
Of mail via www.nibud.nl/contact.
Ga voor betrouwbare informatie over geldzaken naar
www.wijzeringeldzaken.nl.

.nl
www.nibud

grip op uw geld!
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grip op uw geld...

Bel gratis 0800 221 21 21 of mail via www.nibud.nl/contact.

Bel gratis 0800 221 21 21 of mail via www.nibud.nl/contact.

Of kijk op www.nibud.nl.
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Bel gratis 0800 221 21 21 of mail via www.nibud.nl/contact.

stap1 en2
1. Belangrijke papieren ordenen

stap3
3. Gebruik maken van mogelijkheden voor meer inkomsten

De eerste stap is de administratie wekelijks bijwerken. Open de post
dagelijks, bewaar belangrijke post in een ordner, betaal zo veel mogelijk
rekeningen automatisch en controleer de bankafschriften.

2. Inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven

Zoek uit of er mogelijkheden zijn voor extra inkomsten. Dat is sowieso aan te
raden als uw overzicht een tekort laat zien.
Kijk op www.berekenuwrecht.nl voor informatie over subsidies en toeslagen.
Of informeer naar het minimabeleid van uw gemeente. Tot slot behoort een
(beter betaalde) baan misschien tot de mogelijkheden.

Als tweede stap maakt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
Ga daarvoor naar www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies. Dat programma
biedt u inzicht. Het laat zien of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn.
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stap4
4. Een bespaarplan maken
Bij een tekort kunt u ook uw uitgaven eens kritisch onder de loep nemen.
Het Persoonlijk Budgetadvies laat zien of u aan bepaalde posten meer
besteedt dan huishoudens in vergelijkbare omstandigheden als u. Kies een
paar posten uit waarop u probeert te bezuinigen. Hoe u dat aanpakt, leest
u op www.nibud.nl/bespaarplan. Op www.nibud.nl vindt u heel veel
slimme geldtips.
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