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“Het Financieel Loket

helpt mij bij het organiseren 

van mijn geldzaken.”

Geldproblemen? Je bent niet de enige!

Geld speelt een grote rol in ons leven. We hebben 
er elke dag mee te maken. Bijna iedereen heeft ook 
wel eens geldzorgen. Bijvoorbeeld als je wasmachine 
opeens kapotgaat, of je krijgt een hoge rekening. 
Ook door verdrietige gebeurtenissen zoals ziekte, 
overlijden van partner en echtscheiding kan je 
geldzorgen krijgen. 

Trek op de tijd aan de bel
Blijf niet met je zorgen 

rondlopen. Praat erover en 

voorkom dat geldzorgen, 

geldproblemen worden. 

Je hoeft je niet te schamen. 

Het kan iedereen gebeuren. 

Handige tips
Deze krant is voor jou. Er staan 

handige tips in om nog beter 

met je geld om te gaan. Lees 

hem rustig door. Je hoeft hem 

niet in één keer uit te lezen. 

Persoonlijke hulp 
Bij Ergon hebben we het 

Financieel Loket. Hier kun je 

terecht met vragen over geld. 

Neem contact op met Elly of 

Lenie. Zij luisteren naar jouw 

verhaal.

Heel veel leesplezier!

Yvonne van Mierlo

Algemeen Directeur Ergon

Ergon staat voor jou klaar  

Kom jij iedere maand geld tekort? Ben je het overzicht 
kwijt en zie je door de bomen het bos niet meer? Of 
wil je weten welke regelingen er allemaal zijn? Laat je 
dan helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Elly van 
Bokhoven en Lenie Beliën van het Financieel Loket 
denken graag met je mee! Zij staan voor je klaar om je 
verder te helpen bij geldzorgen en vragen over geld.

Lekker in je vel met Ergon Fit
Het Financieel Loket is onderdeel van Ergon Fit, het 

fitheidsprogramma van Ergon. We zijn ervan overtuigd dat 

je pas echt lekker kunt werken als je lekker in je vel zit. Als je 

gezond bent en genoeg energie hebt. En niet te veel sores aan 

je kop hebt, zoals geldzorgen. Daarom is er Ergon Fit. 

Kijk ook bij Ergon Fit op ergonline.nl.
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Lig jij wakker van geld?

Kom je elke maand maar nét rond en lig je daar ’s nachts wel eens wakker van? 
Dan kan dat veel stress geven.

Heb jij hier last van?
Als je dit herkent heb je misschien last van geldstress:

•  Je komt vaak geld te kort, betaalt rekeningen niet op tijd.

•  Je hebt geen geld meer voor dingen die echt nodig zijn.

•  Je vindt het lastig om over andere dingen na te denken dan je geldzaken.

•  Je bent alleen bezig met wat je nú moet betalen, de rest zie je later wel.

Als je stress hebt over geld, vergeet je meer dingen dan anders.

Het is dan moeilijk om je goed te kunnen concentreren op je werk bijvoorbeeld. 

Door geldstress is het ook lastig om plannen te maken voor langere tijd. 

Welk geldtype ben ik?

Elk mens gaat anders met geld om. En elke manier heeft voordelen, maar ook 
nadelen. Weet jij wat voor geldtype jij bent? 

Stap 1:  Als je het eens bent met de uitspraak, zet dan een kruisje in het vakje. 
 Doe dit bij elke uitspraak en elk geldtype.

Stap 2:  Tel de kruisjes bij elk geldtype.

Stap 3:  Kijk bij welk geldtype je de meeste kruisjes hebt. Dan lijk je het meest 
op dát geldtype. Maar je lijkt ook een beetje op de andere types, herken 
je dat? 

Superspaarder
Ik wil het liefst al mijn geld op mijn rekening laten staan

Ik weet precies hoeveel geld ik heb, en hoeveel ik kan 

uitgeven

Ik ben altijd op zoek naar koopjes

Ik wil het liefst een baan met een vast inkomen

Ik maak elke maand een vast bedrag over naar mijn 

spaarrekening

Ik weet precies hoeveel er op mijn spaarrekening staat

Kracht:  de Superspaarder kan geld overhouden en anderen goede geldtips geven.

Tip:  houd er rekening mee dat anderen jou af en toe wel erg zuinig vinden.

Rekenmaster
Ik weet altijd hoeveel geld ik heb, en hoeveel ik kan uitgeven

Ik kan kiezen voor een baan die ik leuk vind

Ik wil lekker leven

Ik weet dat lekker leven niet altijd veel hoeft te kosten

Ik combineer dure dingen met goedkope dingen. Zo krijg ik 

mijn eigen stijl

Ik doe het rustig aan na een grote uitgave

Kracht:  het klopt altijd bij de Rekenmaster.

Tip:  houd er rekening mee dat anderen jou af en 
toe erg braaf vinden.

Geld-chaoot
Als ik geld heb, ben ik het zo weer kwijt

Als ik geld kwijt ben, weet ik vaak niet meer wat ik ervoor 

gekocht heb

Ik vind geld en mooie spullen niet zo belangrijk

Ik trakteer graag en geef graag geld uit aan dingen waar ik 

blij van word

Ik koop graag dingen voor mezelf en cadeautjes voor 

anderen. Ik vergeet makkelijk dat ik ook nog geld voor 

andere dingen nodig heb

Ik mis vaak overzicht over mijn geldzaken

Kracht:  de relaxte manier waarop de Geld-chaoot met geld omgaat kan anderen 
heel gerust maken. 

Tip:  houd er rekening mee dat anderen af en toe vinden dat jij je geldzaken 
niet goed op orde hebt.

Big spender
Ik wil niet kiezen, ik wil altijd alles! 

Ik wil er goed uitzien en wil mooie spullen 

Voor mij is alleen het beste goed genoeg  

Ik wil graag aan mijn omgeving laten zien wat ik allemaal 

heb

Ik geniet echt van lekker shoppen 

Ik wil een baan met een goed inkomen. Werk hoeft niet leuk 

te zijn, als het maar goed verdient 

Kracht:  de Big spender is een harde werker, zet door, geeft niet snel de moed op.

Tip:  houd er rekening mee dat anderen je af en toe een opschepper vinden. 

Lees gauw verder! 
Nu weet je beter hoe je zelf met geld omgaat. 

En kun je met de tips en weetjes uit deze geldkrant slim omgaan 

met je geld. 

“Wist je dat wel 

275 collega´s in 2021 zijn 

geholpen door de mensen 

van het Financieel Loket?”

Loonbeslag: wat nu?

Stel je voor dat jij je rekeningen niet meer kunt 
betalen. Dan mag de deurwaarder een deel van je loon 
afpakken, om je schulden te betalen.
Dat heet loonbeslag. 

Een loonbeslag is een moelijke situatie. Het is ook best een hele 

klus om de formulieren in te vullen die je van de deurwaarder 

krijgt. Je hoeft je natuurlijk niet te schamen voor een loonbeslag. 

Het kan tenslotte iedereen overkomen. Neem contact op met 

het Financieel Loket. Samen kunnen jullie je geldzaken weer op 

orde krijgen. 

Het verhaal 
van Elly

Elly weet wat het is om 

schulden te hebben. Tijdens 

haar relatie ontstonden er 

schulden. Deze heeft ze zelf 

aangepakt en opgelost. Als 

alleenstaande moeder weet ze 

hoe lastig het is om met heel 

weinig geld rond te komen. 

Hierover praten is moeilijk.

Zij weet ook hoe belangrijk 

het is om snel aan de bel 

te trekken om erger te 

voorkomen. Dus kom in actie 

en neem contact op met Elly 

van het Financieel Loket. 

Zij luistert naar je verhaal en 

kijkt samen met jou welke 

stappen je kunt zetten.

GELDZORGEN OF 
VRAGEN OVER GELD?
Elly en Lenie van het Financieel Loket helpen
je graag om je geldzaken op orde te krijgen. 
Mail naar financieelloket@ergon.nl

Betaal je zorgpremie 

op tijd

Elke maand betaal je een vast bedrag voor je 
zorgverzekering. Dat vaste bedrag heet een 
zorgpremie. Het is belangrijk dat je jouw zorgpremie 
elke maand op tijd betaalt. Want als je je zorgpremie 
6 maanden of langer niet betaalt, dan word je als 
wanbetaler bij het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) gemeld.

Dat betekent dat je een boete krijgt van 35 euro per maand, 

boven op je zorgpremie. Dat is een hoop geld! Maar dat is 

het niet alleen. Je hebt dan geen recht meer op aanvullende 

verzekeringen. Bijvoorbeeld geen vergoeding voor fysiotherapie. 

Let op! De schuld die je bij de zorgverzekeraar hebt, moet je 

nog steeds betalen. 

Kijk of je recht hebt op een zorgtoeslag
Je hebt misschien recht op zorgtoeslag. Dan krijg je elke 20e 

van de maand een bedrag op je rekening. Daarmee wordt 

het betalen van je zorgpremie een stuk gemakkelijker. Kijk op 

toeslagen.nl of je recht hebt op zorgtoeslag. Lukt het niet? 

Vraag dan hulp bij het Financieel Loket.
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Check, Plan, Spaar, Bewaar

Weet jij waar je geld blijft?          
Word je weleens overvallen door een rekening?
Kun jij al je belangrijke papieren makkelijk terugvinden? 
Kortom: heb je grip op je geld?
Of ben je het overzicht vaak kwijt? 
De 4 vuistregels van het Nibud helpen je.

Onze vuistregels: Check, Plan, Spaar en Bewaar
• Check wekelijks je saldo en uitgaven

• Plan jaarlijks je inkomsten en uitgaven

•  Spaar maandelijks 10% van je inkomen

•  Bewaar je belangrijke documenten goed.

Vuistregels zijn regels die ons helpen ons gedrag aan te passen. Vuistregels zijn zo gemaakt dat we 

ze goed kunnen onthouden. 

Zeg het maar eens hardop: Check, Plan, Spaar en Bewaar. 

Doe je dat een paar keer, dan vergeet je het niet meer!
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Heb je een laag inkomen, heb je misschien recht op een toeslag. Ga naar berekenuwrecht.nl. 
Deze tool berekent in 5 à 10 minuten of je in aanmerking komt. 

Wil je meer weten over deze toeslagen, of wil je een toeslag aanvragen? Ga naar toeslagen.nl.

Landelijke toeslagen:

•  huurtoeslag

•  zorgtoeslag

•  kindgebonden budget

•  kinderopvangtoeslag

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of het 
terugbetalen van toeslagen? Neem contact op met 
Elly of Lenie van het Financieel Loket:

Via telefoonnummer 06 48 06 20 43 of 
via e-mail financieelloket@ergon.nl

Laag inkomen? Dit zijn de toeslagen

Weinig, geen of tijdelijk minder inkomen 

Er zijn heel veel regelingen van de gemeente waar je gebruik van kunt maken als je een lager inkomen hebt. 
Hieronder zie je een paar van die regelingen, en wat ze betekenen.  

Bijzondere bijstand
Heb je echt iets nodig en kun je het zelf niet 

betalen? Bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering 

of een kunstgebit? Dan kun je bijzondere bijstand 

aanvragen. Deze regeling is voor mensen met een 

laag inkomen, die kosten hebben die bijzonder en 

noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of je hier 

recht op hebt.

Woonkostentoeslag
Deze toeslag is ook een bijzondere bijstand, maar 

dan om de hoge kosten van je huur- of koopwoning 

te betalen. Deze kun je aanvragen als je inkomen 

door omstandigheden ineens lager is. 

Kinderopvangbijdrage
Met de kinderopvangbijdrage kun je de kinderopvang 

betalen. Ook als je al kinderopvangtoeslag hebt, kun 

je de kinderopvangbijdrage aanvragen. 

Regelingen voor sport en cultuur
Heb je een laag inkomen en woon je in Eindhoven? 

Dan kun je de Meedoenbijdrage aanvragen. 

Je ontvangt een geldbedrag om je hobbyclub, je 

sportclub, de ouderbijdrage of schoolspullen van te 

betalen. Woon je in een andere gemeente: check 

dan bij je eigen gemeente de mogelijkheden.

TIP: Ontvang je de meedoenbijdrage? Dan kun je 

ook gebruik maken van andere regelingen. Denk aan 

gratis reizen met de bus, een voordelig abonnement 

op de bibliotheek of zwemmen met korting. 

Kinderen kunnen gratis hun zwemdiploma A halen. 

Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag kun je aanvragen als je 5 

jaar of langer van een laag inkomen leeft. Je bepaalt 

zelf wat je met het geld doet. Je kunt het elk jaar 

aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Individuele studietoeslag
Voor studenten met een beperking is het moeilijker 

om naast de studie een bijbaantje te nemen. Voor 

hen is er een extraatje: de individuele studietoeslag. 

Zo kunnen zij toch een opleiding volgen. 

In Eindhoven en omgeving zijn verschillende 

organisaties voor mensen met een kleine 

beurs:

• Voedselbank: voor mensen die tijdelijk 

niet genoeg geld hebben om van te leven. 

• Kledingbank: voor mensen die tijdelijk 

niet genoeg geld hebben om kleding te 

kopen.

• Dress for Succes: gratis kleding voor een 

sollicitatiegesprek voor mensen die dat zelf 

niet kunnen betalen. 

• Stichting Leergeld: zorgt dat kinderen 

van ouders met een kleine beurs mee 

kunnen doen.  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor 

een regeling? Neem contact op met het 

Financieel Loket.

Inzicht in je inkomsten en uitgaven

Weet je waar je geld blijft?

WAT?! Heb ik nog maar zó weinig geld? 
En het duurt nog een week voordat ik weer loon 
krijg... Herken je dat? Dat overkomt iedereen wel eens. 

Het is slim om je inkomsten en uitgaven op te schrijven. Zo krijg 

je inzicht in je inkomsten en uitgaven. Maak eens een overzicht 

van de uitgaven per maand. Zo’n overzicht noem je een 

maandbegroting. Het Financieel Loket kan je daarbij helpen.

Rijke en arme maanden
Er zijn zogenaamde ‘rijke’ en ‘arme’ maanden. In de ‘rijke’ 

maanden krijg je meer geld dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld 

de maanden waarin je vakantiegeld of kinderbijslag ontvangt. 

‘Arme’ maanden zijn maanden waarin je niets overhoudt of 

misschien zelfs geld tekort komt. September kan zo’n maand 

zijn, als je allerlei nieuwe school-, sport- en winterspullen moet 

kopen. Kijk daarom bij het maken van je maandbegroting ook 

naar de ‘rijke’ en ‘arme’ maanden.

Tip: Houd je in een rijke maand geld over? Zet dit opzij op een spaarrekening. Zo bouw je in rijkere maanden 
een buffer op, waarmee je de armere maanden kunt opvangen (zie ook pagina 6).

Steffie helpt je 

verder!
Deze geldkrant bevat allerlei handige tips over 
geldzaken. Goed om te weten, want je hebt elke 
dag met geld te maken. Misschien heb je een 
bewindvoerder, die jouw geldzaken regelt. Dat is 
natuurlijk heel fijn. Toch is het ook dan leuk om deze 
krant te lezen. Want dan kun je zien wat je zelf al doet!

En wil je liever filmpjes zien over geldzaken? Kijk dan op de 

website van Steffie.

Steffie vertelt moeilijke dingen op een makkelijke manier. Steffie 

heeft filmpjes over de zorgverzekering, toeslagen, mijnoverheid 

en nog veel meer! 

Kijk op steffie.nl.
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3 Slimme 

bespaartips

1. Maak een boodschappenlijstje
Ga altijd met een boodschappenlijstje naar de winkel of de 

markt. Het klinkt misschien ouderwets. Toch is het de bekendste 

manier om niet méér uit te geven dan je van plan bent.

2.  Maak ‘geldpotjes’
Je kunt jouw inkomen verdelen over verschillende potjes. Een 

potje voor de huur, voor de zorgverzekering, voor kleding, 

enzovoort. Je ziet dan meteen hoeveel je aan verschillende

uitgaven besteedt. En ook waar je nog op kan besparen. Er zijn 

verschillende (bank)apps waarin je dit heel makkelijk kunt doen. 

3. Kijk of je het echt nodig hebt
Winkels doen alles om jou iets te laten kopen. Ze geven je veel 

korting, of je hoeft geen verzendkosten te betalen. Moeilijk om 

dan dat leuke t-shirt van € 25 te laten hangen. Maar hoeveel 

t-shirts heb je al? Stel jezelf de vraag: heb ik het echt nodig, of 

vind ik het alleen maar leuk om te hebben?

 

Cao Aan de Slag

Is door de cao Aan de Slag je inkomen veranderd? Heb 
je toeslagen? Vergeet niet je nieuwe inkomen door 
te geven aan de Belastingdienst. Dan hoef je straks 
minder aan toeslagen terug te betalen.

Zorg dat je geld apart zet

Raak je meteen in paniek als je onverwachte kosten 
hebt? Door een kapotte wasmachine of een reparatie 
aan je fiets? Of heb je voor dit soort onverwachte 
uitgaven een potje opgebouwd? Zo´n potje heet ook 
wel een buffer. 

Een buffer
Een buffer helpt je bij het betalen van onverwachte kosten. Denk 

aan het vervangen van apparaten of het betalen van een hoge 

tandartsrekening. Om je te helpen om een buffer op te bouwen 

heeft het Nibud een website waarop je kunt uitrekenen hoe 

hoog je buffer zou moeten zijn. 

Kijk op bufferberekenaar.nl.

Hoeveel geld kun je apart zetten?
Om je buffer op te bouwen en daarna op peil te houden, is het 

goed om 10% van je loon of uitkering opzij te zetten. Als je dat 

elke maand automatisch doet, is het niet erg om (een deel van) 

je buffer te gebruiken om bijvoorbeeld een reparatie te betalen. 

Je vult het bedrag tenslotte elke maand weer aan. 

.

“Pak de hulp aan 

die je nodig hebt.”

Het verhaal 
van Rob
Rob is door zijn scheiding 

in de financiële problemen 

gekomen. Hij kon op een 

gegeven moment zelfs zijn 

huur niet meer betalen. Via 

zijn personeelsconsulente 

kwam hij bij Elly van het 

Financieel Loket. Dat voelde 

meteen goed. Elly kwam met 

oplossingen en hielp hem 

weer overzicht te krijgen. 

Rob heeft huurtoeslag 

aangevraagd, en zelfs 

even gebruik gemaakt van 

de Voedselbank. Ook is 

hij op zoek gegaan naar 

bespaarmogelijkheden. Rob 

heeft nu veel minder stress. Hij 

weet dat hij bij het Financieel 

Loket terecht kan als hij het 

moeilijk heeft. Tegen collega’s 

wil hij zeggen: “Trek op tijd 

aan de bel, pak de hulp aan 

die je nodig hebt. Het is er niet 

voor niets.” 

Laat je vaste lasten via Ergon 

betalen 

Wist jij dat je via Ergon je vaste lasten zoals je huur kunt betalen? Ergon betaalt dan 
met jouw salaris je vaste maandelijkse lasten. Dan hoef je daar zelf niet meer aan te 
denken. Lekker makkelijk toch? Je kunt ook bij Ergon terecht voor:

• hulp bij administratie en omgaan met geld

• aanvragen minimaregeling

• (aanvullende) uitkering aanvragen

• toeslagen aanvragen en wijzigen

• hulp bij aanvraag DigiD

• vragen over studiefinanciering (DUO)

• contact met schuldeisers

• aanvragen of wijzigen zorgverzekering

• overige financiële zaken.

Doe de Geldfit-test

Zorgen over geld? De Geldfit-test kan helpen! Het 
Financieel Loket werkt samen met Geldfit om jouw 
geldzaken op orde te krijgen. Zo krijg jij meer rust en 
overzicht. Doe de test op geldfit.nl/welkom/ergon en 
ontdek hoe financieel fit jij bent. Veel collega’s gingen 
je al voor. 

Scan de QR-code
Open de camera op je telefoon en en scan de QR-code 

hieronder. Vul dan de test in en zie hoe Financieel Fit jij bent. 

Vind jij het lastig met de QR-code? 

Kijk dan op geldfit.nl/welkom/ergon.

Pin een vast bedrag per week 

voor je boodschappen en betaal 

contant.

Kijk onderin de schappen voor 

goedkopere producten.

Koop groenten en fruit van 

het seizoen. Dat is een stuk 

goedkoper.

Te veel groenten en fruit 

gekocht? Maak een gezonde 

smoothie.

Ga niet winkelen als je honger 

hebt.

Koop wat vaker de B-merken, 

oftewel de goedkopere merken.

In 4 stappen mijn administratie 

op orde! 

Bewaar jij je belangrijke documenten goed? En wat betekent goed bewaren 
eigenlijk? Gelukkig is dat gemakkelijker dan je denkt!

1.  Bepaal of je belangrijke documenten online of in een map wilt bewaren.

2.  Houd dagelijks je post en e-mail in de gaten.

3. Plan wekelijks een moment om je administratie bij te houden en je rekeningen te betalen.

4. Als je een partner hebt: doe de administratie dan samen.

Huurovereenkomst of hypotheekakte
Jaaroverzichten
Pensioengegevens, loonstrookjes of 
uitkeringsgegevens, jaaropgaven
Belastingpapieren (aangiftes, 
voorlopige en de�nitieve aanslagen)
Verzekeringspolissen 
(zorgverzekering, 
aansprakelijkheidsverzekering,
inboedelverzekering, WA-verzekering 
voor een motorrijtuig)
Testament, indien opgesteld
Contracten van abonnementen 
(telefoon- en internetproviders, 
leningen)
Rekeningen
Garantiebewijzen

Dit bewaar ik zeker goed!

Tip: Kies een bedrag dat voor jou haalbaar is 
om te sparen. Misschien kun je ook nog op je 
uitgaven besparen.

Tip: houd bij waar je belangrijke (digitale) documenten kan vinden.

Financieel Inloopspreekuur
Iedere donderdagmiddag is er een Financieel inloopspreekuur 

van 13.00 tot 15.00 uur bij Ergon Participatiebedrijf, 

Rooijakkersstraat 2B te Eindhoven. Hier kun je zonder 

afspraak binnenlopen. Vertel wel even aan je leidinggevende 

dat je hier naartoe gaat. 



18 jaar: baas over je geld

Als je 18 wordt ben je officieel meerderjarig en volwassen. Je mag 
stemmen, autorijden en toeslagen aanvragen. Abonnementen en 
leningen afsluiten, zelfstandig je eigen bedrijf starten en je inschrijven 
als woningzoekende. En dat allemaal zonder de toestemming van je 
ouders. Je bent de baas over je geld! 

Meerderjarig is: vrijheid om zelf je keuzes te maken. Maar ook verantwoordelijk 

zijn. Vanaf je 18e ben je persoonlijk aansprakelijk als je er financieel een zooitje 

van maakt. Heb je betalingsachterstanden, leningen of schulden? Je ouders 

hoeven daar niet voor op te draaien, jij wel. Krijg je een boete in het verkeer? Dan 

ben jij verantwoordelijk voor de betaling. Dus... hou je hoofd erbij. Meerderjarig 

is ook financieel redzaam zijn. Dat betekent dat je veel of zelfs alles zelf kunt 

regelen, maar ook om hulp vraagt als je het nodig hebt. 

Rood staan en lenen: 

weet wat je doet!

Je mag rood staan en lenen als je 18 bent. Maar denk goed na of het 
wel verstandig is om dat te doen. Want: geld lenen kost geld. Dat 
hoor je vaak aan het eind van een reclame voor doorlopend krediet 
of een persoonlijke lening. Ook rood staan of iets op afbetaling 
kopen, kost geld.

Bedenk: je moet het toch altijd een keer terugbetalen. Denk daarom goed na 

bij alles wat je wilt kopen: heb ik het wel écht nu nodig? En zo ja, dan kun je het 

misschien lenen of tweedehands kopen in plaats van nieuw. 

Leeftijd Zakgeldbedrag 
 per week
5 jaar .......................................................€ 0,50

6 jaar ........................................€ 1 - € 1,40

7 jaar .................................................€ 1 - € 2

8 jaar .................................................€ 1 - € 2

9 jaar ........................................€ 1,10 - € 2

10 jaar ...................................€ 2 - € 2,30

11 jaar ....................................€ 2,30 - € 3 

Leeftijd Zakgeldbedrag 
 per maand
12 jaar ......................................€ 15 - € 20

13 jaar ......................................€ 15 - € 20

14 jaar ......................................€ 18 - € 20

15 jaar .....................................€ 20 - € 22

16 jaar .....................................€ 20 - € 25

17 jaar ..................................... € 22 - € 26

Zakgeld, hoeveel?

Colofon
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DigiD 
aanvragen

Bankrekening & 
spaarrekening 
openen

Zorgverzekering 
afsluiten 

Zorgtoeslag 
aanvragen

Checken of je een 
aansprakelijkheidsverzekering 
hebt 

Dit MOET je... Dit MAG je...

Zelfstandig autorijden
met rijbewijs

Huurtoeslag 
aanvragen

Verzekeringen 
afsluiten

Studiefinanciering & 
reisproduct aanvragen

Rood staan &
een lening afsluiten

Abonnementen 
& contracten 
afsluiten

Zakgeld betalen is niet verplicht. Als ouder bepaal je zelf of je wel of geen 

zakgeld geeft. Als je het geld kunt missen, spreek dan samen met je kind af 

wat hiervan betaald moet worden.

8

Krant
Geld

8

Ouders & jongeren

Geldzaken

voor ouders en jongeren 

Als je een kind krijgt, heeft dat gevolgen voor je geldzaken. Met 
welke kosten krijg je te maken en welke regelingen zijn er? 
Op nibud.nl vind je alle informatie overzichtelijk bij elkaar.

Deel nibud.nl ook zeker met je oudere kinderen: ze kunnen er alles vinden over  

studeren, werken, wonen en geldzaken plannen. Worden ze echt wijzer van!

WIl je graag persoonlijk advies? Neem contact op met Elly of Lenie van het 

Financieel Loket: Via 06 48 06 20 43 of financieelloket@ergon.nl.


