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Checklist financiële voornemens

€

Financieel fit het nieuwe jaar in! De enige interactieve lijst waarbij je makkelijk
kunt bijhouden welke stappen je al ondernomen hebt, tips kunt delen met
vrienden en direct naar de juiste websites verwezen wordt. Veel plezier.
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Verbouwen of
verhuizen

1
Meer inzicht in
je inkomsten en
uitgaven
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3

Geld laten
groeien

4

5
Hypotheek
aflossen

Stoppen met roken. Een paar kilo
afvallen. Iets meer bewegen. Het zijn
vaak dezelfde goede voornemens
die voorbijkomen. Maar hoe zit het
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7
Verzekeringen
doorlichten

8

9
Geld schenken aan
je kinderen

eigenlijk met je geldzaken? Hoe kun
jij ervoor zorgen dat je gezin er dit jaar
financieel goed voor staat? Ontdek
het met de checklist hieronder!
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Meer inzicht krijgen
in je inkomsten en
uitgaven

€

Alles geregeld? Vink dan af.

Hoe goed ben jij met geld? Doe de Goed met Geld-test.
In 5 minuten ontdek jij welk geldtype je bent en wat jouw
valkuilen zijn. Handig: je krijgt concrete tips die passen bij
jouw situatie.
Hou jij aan het eind van je salaris altijd een stukje maand over?
En wil je daar iets aan doen? Dan is het tijd voor meer grip
op je geld. Check eens in de week je saldo en je uitgaven.
Zo voorkom je dat je onnodig rood staat. Want rood staan,
is een van de duurste vormen van lenen.

Ook als je nooit rood staat is het een goed idee om meer
inzicht te krijgen in je geldzaken. Misschien blijkt dat je meer
kunt sparen dan je had gedacht.
Er zijn verschillende manieren om een beeld te krijgen van
je inkomsten en uitgaven. Op de site van het Nibud kun je
bijvoorbeeld een Persoonlijk Budgetadvies krijgen.
Daarmee zie je waar je geld naartoe gaat. En hoe
je het doet in vergelijking met anderen.
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Meer inzicht krijgen
in je inkomsten en
uitgaven
Alles geregeld? Vink dan af.

Je kunt ook een tijdje een kasboekje bijhouden. Het Nibud
laat zien hoe je in twee stappen een kasboekje maakt. Werk je
liever digitaal? Met het Digitaal Kasboek van Knab krijg je een
compleet overzicht van al je bij- en afschrijvingen. Oók voor je
rekeningen bij andere banken.

Tot slot, heb je met je partner goede afspraken gemaakt
over jullie financiën? Liefde is ook… samen jullie geldzaken
bespreken! Hulp nodig? Met dit handige kaartspel kun je het
gesprek op gang brengen.
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Minder geld uitgeven
Alles geregeld? Vink dan af.

Minder geld uitgeven en dus meer geld overhouden. Wie wil
dat nou niet? Loop je uitgaven eens langs. Wat valt je op? Zie
je een patroon?

Hoe zit het met je abonnementen? Lees je die tijdschriften
echt? En hoe zit het met diensten als Netflix en Spotify? Als je
er weinig gebruik van maakt, kun je ze beter opzeggen.

Grote kans dat vooral de boodschappen eruit springen. Daar
kun je eenvoudig op besparen door naar een goedkopere
supermarkt te gaan. Of door je groente en fruit op de markt
te kopen. Het helpt ook om in één keer boodschappen voor
de hele week te doen. Als je minder vaak naar de supermarkt
gaat, neemt het aantal impulsaankopen vanzelf af. Ga
bovendien nooit met een lege maag naar de supermarkt. Als
je met honger boodschappen doet, koop je méér.

Sommige abonnementen kunnen goedkoper. Neem nu
het lidmaatschap van de sportschool. In plaats van een
onbeperkt abonnement kun je bijvoorbeeld een weekendof ochtendabonnement nemen.

10

Financiële
voornemens
2020

H

€

1

2a

3

4

5

6

7

8

9

10
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Minder geld uitgeven
Alles geregeld? Vink dan af.

Het stopcontact is een echte slokop. Laat apparaten dus niet
onnodig op stand-by staan en was op lagere temperaturen.
En schakel over op ledlampen. Daarmee bespaar je al snel
meerdere tientjes per jaar. En je doet het milieu er ook nog
eens een plezier mee.

Nieuwe spullen kopen. We doen het soms zonder erbij na te
denken. Maar tweedehands is vaak een prima alternatief. Neus
eens rond op Marktplaats of een van de vele weggeefgroepen
op Facebook. Ook bij de kringloopwinkel vind je kleding,
meubels en andere spullen voor weinig geld.

Bekijk of je een betere energiedeal kunt krijgen. Wisselen van
energieleverancier kan je honderden euro’s per jaar schelen.

Waarom kopen als je ook kunt lenen? Via een platform als
Peerby kun je spullen delen met je buren. Je ziet zo wie er
bij jou in de buurt een hogedrukreiniger te leen heeft. Of een
ladder. Of een barbecue. En je kunt natuurlijk ook je eigen
spullen te leen aanbieden!

Heb je de smaak te pakken? Kijk eens naar je internet- en tvpakket. Dat kan vaak goedkoper!
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Alles geregeld? Vink dan af.
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De meeste mensen zetten geld op een spaarrekening en
kijken er verder niet naar om. Prima natuurlijk als de rente
hoog is. Maar dat is al een tijdje niet meer het geval. Dat
betekent niet dat je moet stoppen met sparen. Maar het is
goed om te kijken naar andere manieren om vermogen op te
bouwen. Dat kan vaak slimmer.
Als je wasmachine kapot gaat, wil je snel een nieuwe. Het is
fijn om voor dit soort onverwachte uitgaven een potje achter
de hand te hebben. Met de BufferBerekenaar van het Nibud
zie je hoe groot jouw buffer moet zijn.

€

Geld laten groeien

Zet het geld voor je buffer op een internetspaarrekening. Dan
kun je er direct bij als het nodig is.
Is je buffer groot genoeg? Dan kun je extra spaargeld opzij
zetten voor doelen die wat verder weg liggen. Voor de studie
van je kinderen bijvoorbeeld. Of je pensioen.
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Krijg je een salarisverhoging? Dan is het natuurlijk aantrekkelijk
om op iets ruimere voet te gaan leven. Maar je kunt het geld
ook opzij zetten. Zo komt je spaardoel sneller dichterbij.
Sparen voor een bepaald doel kan natuurlijk op een gewone
spaarrekening. Maar je kunt ook een depositorekening
openen. Met een depositorekening staat je geld voor langere
tijd vast. Voor 6 maanden bijvoorbeeld. Of een paar jaar of
langer. De rente die je krijgt is hoger dan op een gewone
spaarrekening.
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Geld laten groeien
Alles geregeld? Vink dan af.

Kun je je geld voor minstens 10 jaar opzij zetten? Dan is
beleggen misschien iets voor jou. Met beleggen kun je een
hoger rendement halen dan met sparen. Maar je loopt ook
meer risico.
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Leningen
afbetalen
Alles geregeld? Vink dan af.

Sparen is een goede manier om financieel fit te worden.
Maar het aflossen van je schulden is nog effectiever. Over
een lening betaal je veel meer rente dan je met sparen
ontvangt. Zorg wel eerst voor een gezonde buffer waarmee je
onverwachte uitgaven kunt opvangen.
Heb je een creditcard? Los je uitgaven dan zo veel mogelijk
af. De rente op een creditcard is heel hoog. Bij de meeste
banken kun je de creditcardbetalingen automatisch laten
afschrijven van je betaalrekening. Handig, want je betaalt dan
geen rente over het openstaande bedrag.

Ga eens naar www.zelfjeschuldenregelen.nl. Daar vind je een
handig stappenplan voor het aflossen van je schulden. Deze
website is opgezet in samenwerking met het Nibud.
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Aflossen op je
hypotheek
Alles geregeld? Vink dan af.

Je hypotheek is ook een schuld. Ga eens na of je deze schuld
kunt verkleinen door versneld af te lossen. Versneld aflossen
heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat je minder rente
gaat betalen. Je schuld wordt namelijk kleiner. Maar er zijn ook
nadelen. Soms moet je aflossingskosten betalen. Daarnaast
krijg je minder hypotheekrenteaftrek. Bekijk hier of voor jou de
voordelen opwegen tegen de nadelen.

Heb je een hypotheek waarbij je niet hoeft af te lossen tijdens
de looptijd? Ga dan eens na of je toch kunt beginnen met
aflossen. Zo verklein je de kans op een restschuld. In sommige
gevallen kun je zonder extra kosten aflossen.
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Verbouwen
of verhuizen
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Alles geregeld? Vink dan af.

Je gezin groeit. Maar je huis lijkt wel te krimpen! Dan heb je
twee mogelijkheden: verbouwen of verhuizen. Wat past het
beste bij jullie?
Voor een verbouwing kun je natuurlijk sparen. Maar je kunt
ook je hypotheek verhogen. Of een tweede hypotheek
nemen. Bekijk hier wat er komt kijken bij het financieren van
een verbouwing.

10

Kies je voor verhuizen? Breng dan eerst je financiële
mogelijkheden in kaart. Check je spaarsaldo, ga na wat je
huidige huis waard is en bereken je maximale hypotheek.
Bedenk wel of die maximale hypotheek écht nodig is.
Niet alles wat kán, moet ook. Kiezen voor een iets lagere
hypotheek geeft ruimte voor andere uitgaven.
Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken.
Dit stappenplan helpt je op weg. Kies welke situatie bij
jouw past: een eerste of ander huis kopen.
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Verzekeringen
doorlichten
Alles geregeld? Vink dan af.

Is er een kindje op komst? Wil je op wereldreis? Of ga je
verhuizen? Wat er ook gebeurt: het is fijn als je verzekeringen
goed geregeld zijn. Zodat je achteraf niet voor vervelende
verrassingen komt te staan. Zorg daarom dat al je
verzekeringen op orde zijn.
Voorkom dat je dubbel bent verzekerd. Want dat is zonde van
het geld. Neem nu je zorgverzekering en je reisverzekering.
Je zorgverzekering vergoedt onverwachte medische hulp in
het buitenland. Die vergoeding is gebonden aan het tarief dat
in Nederland geldt. Met een aanvullende buitenlandmodule
krijg je vaak meer terug. Maar je kunt medische kosten in het
buitenland ook verzekeren via je reisverzekering.

Check je polissen goed en bepaal wat voor jou de beste
oplossing is.
Laat je kinderen bijschrijven op je verzekeringen. Want alleen
dan zijn ze verzekerd.
Zijn je kinderen al klaar met studeren of staat dat op de
planning voor dit jaar? Dan mag je ze niet langer laten
bijschrijven op jouw verzekeringen. Vanaf dat moment
moeten ze hun eigen verzekeringen regelen.
Tip: zorg ervoor dat je zo veel mogelijk verzekeringen in één
pakket hebt. Alle verzekeringen sluiten dan naadloos op elkaar
aan. En je hebt geen dubbele verzekeringen of gaten.
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Stel dat je er ineens niet meer bent. Dan wil je natuurlijk dat
je gezin niets tekortkomt. Ze moeten gewoon in hetzelfde
huis kunnen blijven wonen. En ook de kinderopvang en de
studie van je kinderen mogen niet in gevaar komen. Met een
overlijdensrisicoverzekering geef je je gezin die zekerheid.
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Inkomen van je
gezin beschermen
Alles geregeld? Vink dan af.

Ben je ondernemer of zzp’er? Dan is het goed om na te
denken wat er gebeurt als je niet kunt werken door een
ongeluk of ziekte. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
ben je verzekerd van inkomen. Zo’n verzekering is
vaak goedkoper dan je denkt. Ontdek hier of een
arbeidsongeschiktheidsverzekering ook bij jou past.
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Geld schenken
aan je kinderen
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Alles geregeld? Vink dan af.

€

€

Geld geven aan je kinderen is fijn. Maar je wilt natuurlijk niet
onnodig belasting betalen. Zorg ervoor dat je op de hoogte
bent van de regels voordat je een schenking doet.
Misschien heb je wel eens gehoord van de jubelton.
Dit betekent dat ouders hun kinderen € 102.010,mogen schenken.

De jubelton kent twee voorwaarden. Je mag per kind maar
één keer gebruikmaken van deze vrijstelling. En je kind moet
het geld gebruiken voor het kopen of verbouwen van een
huis.
Je kunt natuurlijk ook een kleiner bedrag schenken. Let wel
op de regels voor schenkbelasting. Je mag je kind in 2020
€ 5.514,- belastingvrij schenken. Bijvoorbeeld voor het aflossen
van een studieschuld.
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Kijken naar je
geld voor later
Alles geregeld? Vink dan af.

Hoeveel pensioen en AOW heb je opgebouwd? En wat
krijgen je nabestaanden als je er niet meer bent? Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je precies hoe je ervoor
staat.
Wil je ook ná je pensioen lekker kunnen leven? Check dan
eens of je je pensioen kunt aanvullen. Soms is het mogelijk
om met belastingvoordeel te sparen of beleggen.

Stel het aanvullen van je pensioen niet te lang uit. Hoe eerder
je ermee begint, hoe langer je pensioenpotje de tijd heeft om
te groeien.
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Je hebt de checklist met financiële goede voornemens doorlopen. We zijn erg
benieuwd wat jouw financiële goede voornemens zijn. Deel ze met ons via
Facebook, Twitter of Instagram. We wensen je een financieel gezond 2020!

Naar aegon.nl
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