Vrije tijd
Vakantie in je straat
Vakantie hoeft niet duur te zijn. Bepaal je bestemming in functie van je budget. Niet elke
vakantiebestemming is even duur. Ook kan je thuis heel wat leuke dingen doen. Een dagje picknicken
in het park is bijvoorbeeld gratis. Zo spaar je je vakantiegeld.

Creatief tuinieren
Heb je een tuintje? Dan kan je overwegen om zelf groenten te kweken. In heel wat gespecialiseerde
winkels koop je voordelig zaden of kleine plantjes aan. Op een terras leg je met wat creativiteit een
verticale tuin aan, met bakjes voor groenten en kruiden.

Huisdieren, leuk maar ook duur
Bij de verzorging van een huisdier komt heel wat kijken: tijd, ruimte en … geld. Hoeveel tijd je aan je
huisdier besteedt, hangt af van het dier. Sommige huisdieren kosten heel wat geld en hebben extra
materiaal nodig: een kooi, terrarium, een mand, eet- en drinkbakjes, verlichting en verwarming. Verder
betaal je de dagelijkse kosten voor eten en de raadplegingen bij de dierenarts.

Een hobby op jouw maat
Niet alle hobby’s en sporten kosten evenveel geld. Voor vissen heb je een hengel, een vistas en visvoer
nodig. Een jogger kan niet zonder een paar goede loopschoenen en een fietser kan niet zonder fiets.
Kies een sport of hobby op maat en hou rekening met het lidgeld en de kosten van de (sport)uitrusting.

Hallo telecom
Heel wat jonge gezinnen hebben een smartphone, tablet of pc en een televisie. Ga je alleen- of
samenwonen? Stel jezelf de vraag of je dat allemaal echt nodig hebt. Neem je een abonnement? Kijk
dan na of een combinatiepakket met verschillende diensten samen (telefoon, televisie, internet)
goedkoper is.
De aankoop van een gsm samen met een telefoonabonnement is verleidelijk maar het contract loopt
vaak 2 jaar.

Tip
De website ‘Bestetarief.be’ helpt je bij het zoeken naar de voordeligste
telecomabonnementen op maat van je behoeften.
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