inhoud
VAN DE REDACTIE

Voor elkaar

Ik hoorde laatst een mooie uitspraak: de zin van
het leven is zin hebben in het leven. Plezier heb
ben in het leven is belangrijker dan wie je bent of
wat je bezit.
Dat betekent ook weer niet dat ik alleen maar leuke
dingen doe of niet vooruitkijk. Soms moet je het
goed regelen voor later. Ik wil immers genoeg pen
sioen hebben en denk na over de erfenis die ik na
laat. Heb ik een testament nodig of kan ik wel zon
der? Er zijn genoeg praktische redenen om een
testament te laten opstellen, zodat je gedoe na je
overlijden kunt voorkomen. Meer daarover valt te
lezen in ons informatieve artikel vanaf pagina 10.
Aan de andere kant: je kunt niet alles regelen en
voorzien. Als de erfgenamen een goede onder
linge band hebben en elkaar het beste gunnen,
loopt het zonder testament wellicht ook alle
maal gesmeerd.
Zo kan een jaarlijks familieweekend in de
Belgische Ardennen ook een prima manier
zijn om je nalatenschap te regelen. Of je
kiest voor een combinatie van testament
en familieweekend.
Over vakantie gesproken: in deze Geldgids
hebben we een mooie verzameling van
apps en websites voor lezers die graag in
het buitenland vertoeven; zie het artikel
vanaf pagina 28. Wat bestaan er toch
geweldige hulpmiddelen voor het plan
nen van leuke en leerzame tochten.
Sommige gaan over financiële kwesties of
het vinden van geschikte locaties of ver
voersmiddelen, andere over de bestem
mingen zelf of de taal die ze er spreken.
De Geldgids gaat niet alleen over geld,
maar ook over een goede voorbereiding
en plezier.
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Rubrieken

Dekking
pechhulp schiet
vaak tekort
> pag. 6

Reisverzekeraar
moet gestolen tas
in restaurant
vergoeden
> pag. 40

4 Actueel
Nieuwe belastingtarieven
voor 2019.
7 Reactie
Post van lezers.
8 Tipgeld
Wettelijke rente en hulp
bij verloren sleutels.
18 Belasting
Renteaftrek voor een
recreatiewoning.
20 Nota bene
Kleinkinderen opnemen
in het testament.
35 Frictie
Overheid harkt maar geld
binnen.
40 Redelijk
Schadevergoeding voor
trage rechtsbijstand.
52 Leergeld
Alert zijn op senioren
toeslag bij een huurauto.

onafhankelijk advertentievrij

Geldgids
AFTREK ZORGKOSTEN

HUIS TAXEREN

WWW.GELDGIDS.NU

€100.000 meer voor
hetzelfde huis > p. 14

Krijg meer terug dan
je betaalt > p. 21
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5% DIVIDEND

Profiteren van winst
bij de bank > p. 36

ERFENIS

PARAPLU VOOR
NABESTAANDEN
Zorg ervoor dat het geld
goed terechtkomt > p. 10

REDENEN
VOOR EEN
7TESTAMEN
T

01-10-18 14:36

01_GELDGIDS06_Cover.indd

1

Artikelen

14

Service
50 Nieuwsbrief Geldgids
Iedere maand vers nieuws en
tips.
51 Lezersservice
Meer diensten van het team
achter de Geldgids.

28

4,0%
36

4,94%

5% dividend
versus 0,03
spaarrente
> pag. 36

testlab
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10 Standaard of testament
7 redenen om toch een testament
op te laten stellen.
14 Woningtaxatie
Wat kost een taxatie, en wat mag
je ervan verwachten?
21 Fiscale aftrek zorgkosten
Het levert soms meer op dan wat
het kost.
26 Inbraak in de woning
Tips om het dievengilde te weren.
28 Reisapps en websites
Voor vooraf en onderweg.
32 Opvangregelingen
Uitkering voor oudere werklozen.
36 Dividend van banken
Profiteer van de hoge winstmarge
bij banken.

ONDER DE LOEP FINANCIËLE PRODUCTEN NUCHTER EN KRITISCH VERGELEKEN

Inhoud
41 Big data nadelig
voor verzekerde
44 En wéér keert
InShared niet uit
45 TEST Aandelenfondsen
46 Voordelig betalen
buiten de EU
47 TEST Spaarrekeningen
48 TEST Deposito’s
49 TEST Lijfrentes en
diverse hypotheken

Flink naar boven
afgerond
Steeds meer woonhuisverzekeraars maken
gebruik van big data. Fikse premieverhogingen
zijn vaak het gevolg.
TEKST rIen meIJer

PIM HINRICH UIT BOSCH EN DUIN HEEFT AL
jaren een woonhuisverzekering van
Nationale-Nederlanden, afgesloten via
volmachtkantoor Zicht. Omdat zijn premie jaarlijks
wordt geïndexeerd, meent hij een garantie te hebben tegen onderverzekering. Niet zo gek, aangezien
Zicht hem in februari 2015 schrijft: ‘Indexeren is
belangrijk omdat u anders kans heeft om onderverzekerd te raken’. En verderop: ‘Door deze index [van
Bureau Documentatie Bouwwezen] kan de daadwerkelijke waardeontwikkeling van uw woon➜
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Testlab
41 Stijgende premie
opstalverzekering
44 InShared: no share
45 TEST Beleggingswijzer
46 Eerste indruk: lage
bankkosten op reis
47 TEST Spaarwijzer
48 TEST Depositowijzer
49 TEST Lijfrentewijzer
en Hypotheekwijzer

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten.
En we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen
veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze
objectiviteit en onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke
en commerciële belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.
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