Administratie
Energie kost geld
Elektriciteit, gas en mazout kosten heel wat geld. Zoek daarom actief naar de goedkoopste
leveranciers. De prijzen voor aardgas en elektriciteit kan je online gratis vergelijken met de V-test op
www.vtest.be.

Energieovername
Huur je een appartement of huis? Dan heb je energieovernamedocumenten nodig. Daarop vul je samen
met de vorige/volgende huurder of eigenaar de meterstanden in van het gas- en elektriciteitsverbruik.
Voor het waterverbruik is er een gelijkaardig document.

Verzeker om zeker te zijn
In België is alleen de autoverzekering verplicht. Via de autoverzekering wordt bij een ongeval de schade
aan de andere partij vergoed wanneer je in fout bent. Om de schade aan je eigen voertuig te laten
terugbetalen, kan je een omniumverzekering afsluiten.
Het best neem je ook een brand- en familiale verzekering:



Een brandverzekering vergoedt je bij een brand of waterschade.
Een familiale verzekering verzekert je tegen schade die je zelf (of je familie of huisdier) onopzettelijk
aan iemand anders toebrengt.

Hou je facturen in de gaten
Maak dagelijks je brievenbus leeg en sorteer je post: reclame, facturen, andere briefwisseling …
Betaal je facturen voor de vervaldatum. Zo vermijd je overbodige intresten.
Moet je geld terug krijgen? Kijk zeker na dat je geld tijdig op je zichtrekening staat.

Geld lenen kost ook geld
Reclame spoort ons aan om dingen te kopen die we niet altijd nodig hebben of waarvoor we niet
voldoende geld hebben: een dure auto, een nieuwe flatscreen-televisie, de allernieuwste smartphone …
Wie geld leent moet opletten, want geld lenen kost ook geld. Voor je lening betaal je interesten en
kosten.
Bij een lening op afbetaling betaal je een vast maandelijks bedrag met intresten en een looptijd die
vooraf gekend zijn.
Een kredietopening is een overeenkomst waardoor je een bedrag kan uitgeven via een betaalkaart. Dat
bedrag is gelimiteerd en je betaalt ervoor (meestal hoge) intresten. Om te vermijden dat je
terugbetaalproblemen krijgt, moet je 1 keer per jaar het volledige bedrag bijgelegd hebben. Een
bekende kredietopening is de Visakaart. Maar ook supermarkten of grote winkelketens gebruiken
kredietopeningen.
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Spaarvarken
Beter dan geld lenen, is sparen voor je een aankoop doet. Je kan sparen voor je reis, festivalticket, een
wagen … Maar ook om een extraatje aan te leggen bij onverwachte gebeurtenissen en jaarlijkse
kosten, zoals de zorgverzekering, mutualiteit of eindafrekening van je energieleverancier.

Tips








Met de sticker ‘Geen ongeadresseerd drukwerk aub’ voorkom je dat reclamedrukwerk in je brievenbus
belandt. Je kan een sticker aanvragen bij je gemeente of de stad (district).
‘Gelezen en goedgekeurd’… is sneller geschreven dan gedaan. Lees wat je ondertekent en vraag uitleg
wanneer je iets niet begrijpt.
Met de V-test op www.vtest.be vergelijk je de prijzen van de verschillende energieleveranciers.
Alle documenten en info over energieovernames vind je op www.vreg.be.
De zorgverzekering is verplicht vanaf het jaar dat je 25 jaar wordt en bedraagt jaarlijks 50 euro.
10 % van het gezinsinkomen is het bedrag dat je maandelijks het best probeert te sparen.
Met pensioensparen zorg je voor een aanvulling op je wettelijk pensioen en krijg je jaarlijks een
belastingvermindering.
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