
Handige doorverwijzers 
 

Sommige lezers willen graag meer lezen over bepaalde onderwerpen uit de Geldgids. 

Daarom publiceren wij vanaf Geldgids 7 - 2018 voor elke Geldgids-uitgave een lijst met 

doorverwijzers. 

 

Geldgids 1 - 2019 

• Artikel ‘Minder betalen voor ouderenzorg’ – pagina 10 - 12 
• Artikel ‘Studieschuld mét gevolgen’ – pagina 13 - 17 
• Artikel ‘Woning met hoog rendement’ – pagina 20 - 23 

• Artikel ‘Veel in het buitenland’ – pagina 36 - 38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Artikel ‘Minder betalen voor ouderenzorg’ – pagina 10 - 12 
 
Eigen bijdrage  

• Voor welke zorg betaal je een eigen bijdrage?  
• Tips om de eigen bijdrage voor het verpleeghuis te verlagen 
• Reken de eigen bijdrage voor het verpleeghuis uit 

 
Overzicht en ervaringen verpleeghuizen 

• Voor het zoeken en vergelijken van verpleeghuizen 
• Overzicht van particuliere verpleeghuizen 
• Ervaringen van consumenten met verpleeghuizen (ook waarderingen) 

 
Ga terug naar het overzicht 
  
 

 
 

Artikel ‘Studieschuld mét gevolgen’ – pagina 13 - 17 
 
Voor het laatste nieuws over veranderingen in het leenstelsel 

• Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

• De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 
 
Algemene informatie  

• Hoe studiefinanciering werkt 
• Alles over het terugbetalen van een studieschuld 
• Hebben de ouders in de afgelopen twee jaar een lager inkomen gekregen? Zij kunnen dan 

het peiljaar voor de aanvullende beurs verleggen.  
 
Studieschuld en hypotheek 

• Hoe zwaar weegt een studieschuld bij de aanvraag van een hypotheek? 
• Reken de invloed van een studieschuld op de maximale hypotheek uit 

 
Ga terug naar het overzicht 

 

 

 
 

Artikel ‘Woning met hoog rendement’ – pagina 20 - 23 
Energielabel 

• Check hier het energielabel van je huidige of toekomstige huis 
• Lees meer over het energielabel 

 

Energiebesparende maatregelen 
• Maatregelen om je huis energiezuiniger te maken en het energielabel te verbeteren 

 
Leningen, subsidies en regelingen 

• Voordelig lenen voor energiebesparende maatregelen rond je huis 
• De Duurzaamheidslening is soms nog voordeliger dan van de Energiebespaarlening 
• Overzicht van subsidies en regelingen in je gemeente en provincie 

• Vraag de Investeringsubsidie Duurzame Energie (ISDE) aan voor een warmtepomp, 
biomassaketel, pelletkachel of zonneboiler 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/eigen-bijdrage-voor-zorg
http://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/eigen-bijdrage-wlz
http://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.zorgvillaexpert.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.iso.nl/
http://www.lsvb.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/hoe-werkt-studiefinanciering
http://www.duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen
http://www.duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/inkomen-ouders.jsp
http://www.duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/inkomen-ouders.jsp
http://www.consumentenbond.nl/hypotheek-eerste-huis/studieschuld-hypotheek
http://www.consumentenbond.nl/maximale-hypotheek
https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/
http://www.energielabel.nl/woningen/
http://www.verbeterjehuis.nl/
http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.duurzaamheidslening.nl/
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.rvo.nl/isde
http://www.rvo.nl/isde


Artikel ‘Veel in het buitenland – pagina 36 – 38 

 
Auto 

• Over het tijdelijk laten schorsen van je auto 

 
AOW 

• Hoe zit het je rechten op de AOW als je voor langere tijd naar het buitenland gaat? 
 
Informatieservice van Buitenlandse Zaken 

• Laat je registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als je naar een gevaarlijk land 
afreist 

  
Reisverzekering 

• Reisverzekeringen vergelijken 
 
Zorgverzekering 

• Dekking van de zorgverzekering in het buitenland  
 

Ga terug naar het overzicht 

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/tijdelijk-niet-gebruiken/schorsing-online-aanvragen
http://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_buiten_nederland/beu
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.consumentenbond.nl/reisverzekering
http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-buitenland

