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 4 – 2019
•
•
•
•

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

‘Zelf bouwen aan je toekomst’ – pagina 10 – 13
‘Camper of caravan’ – pagina 14 – 17
‘Slim betalen op reis’ – pagina 20 – 22
‘Hulp online’ – pagina 30 – 33

Artikel ‘Zelf bouwen aan je toekomst’ – pagina 10 – 13
AOW
•
Berekenen AOW-leeftijd (volgens het pensioenakkoord)
Bankspaarlijfrente
•
Artikel uit Geldgids 7/2018 hoe je een bankspaarlijfrente kunt laten uitkeren
•
Bereken hoeveel premie je in 2019 via de jaarruimte mag aftrekken voor een
bankspaarlijfrente
•
Bereken hoeveel premie je voor de afgelopen 7 jaren (2012 tot en met 2018) via de
inhaalruimte (reserveringsruimte) mag aftrekken voor een bankspaarlijfrente
•
Informatie over het uitkeren van een lijfrente
Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Camper of caravan’ – pagina 14 – 17
Algemeen
•
Beoordeling van camperplaatsen
•
Delen van camper met andere particulieren
•
Handige weetjes over campers en caravans
•
Test navigatiesystemen voor campers en caravans
Verzekeren
•
Handige weetjes over het verzekeren van campers
•
Handige weetjes over het verzekeren van caravans
Wegenbelasting
•
Bereken wegenbelasting
Verhuur
•
Particuliere verhuur van campers
•
Particuliere verhuur van caravans en campers
Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Slim betalen op reis’ – pagina 20 – 22
App
•
Eerste indruk van de app Revolut
Betaalrekeningen
•
Eerste indruk van de betaalrekening en -pas van TransferWise
•
Eerste indruk van de Duitse bank N26
Gebruikerstips
•
Tips en praktische informatie voor betalen in het buitenland
Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Hulp online’ – pagina 30 – 33
Berekenhet.nl
•
Omrekenen van bruto- naar nettosalaris
•
Wat kost een uitvaart?
•
Uitrekenen van de boeterente bij het aflossen of oversluiten van een hypotheek

Svb
•

•
•

Nibud
•
•
•
•
•
•

In de Geldgids hebben we als tip gegeven dat je op www.svb.nl/aowleeftijd je AOW-leeftijd
kunt berekenen, maar deze module houdt nog niet rekening met het pensioenakkoord. De
volgende website doet dat wel: www.berekenhet.nl/pensioen/aow-leeftijd
Rekenprogramma’s voor AOW’ers, bijvoorbeeld voor doorwerken na de AOW-leeftijd en
loonheffingskorting aan- of uitzetten.
Controleer via de ‘wizard loonheffing’ of aan- of uitzetten van de loonheffingskorting het
gunstigst is

De gemiddelde maandelijkse kosten voor een auto (diverse soorten), kind of extra gezinslid
Een onafhankelijke blik op inkomsten en uitgaven
Wie meer of minder wil werken of de werkverdeling met zijn partner anders wil regelen, kan
hier een inschatting maken van zijn toekomstige inkomen
Op welke toeslagen en subsidies heb je recht?
Met welk bedrag kun je beleggen?
Deze rekenhulp geeft advies over de verdeling tussen beleggings- en spaarvormen

Belastingdienst
•
Maak een proefberekening om te zien of je in aanmerking komt voor toeslagen
•
Check of je een toeslagpartner hebt
•
Hoeveel erfbelasting moet je betalen?
•
Hoeveel schenkbelasting moet je betalen?
•
Bereken de wegenbelasting
•
Hoeveel lijfrentepremie mag je vanaf 2016 aftrekken?
•
Reken uit hoeveel je maandelijks op je hypotheek moet aflossen om rente te kunnen
aftrekken
Duo
•
•

Welke lening of aanvullende beurs een mbo’er van 18 jaar of ouder, een hbo- of universitaire
student kan krijgen
Hoeveel moet je maandelijks aflossen op je studieschuld?

Monuta
•
Vergelijken van graf- en crematiekosten in gemeenten.
Magontslag.nl
•
Handige tools voor als je ontslag dreigt te krijgen
UWV
•

Informatie voor als je ziek, werkloos, arbeidsbeperkt of zwanger bent

Regelhulp.nl
•
Informatie over onder andere WMO- en WLZ-zorg, werk zoeken, juridisch advies en
vrijwilligerswerk
Rijksoverheid
•
Wat je allemaal moet regelen als er iemand overlijdt
•
Wat je allemaal moet regelen als je kind 18 jaar wordt
•
Informatie over visa, vaccinatie en het meenemen van medicijnen naar het buitenland
Pensioenscheiden.nl
•
Informatie over ingewikkelde pensioenproblemen
Wijzeringeldzaken
•
Tips voor (potentiële) samenwoners
•
Wat je allemaal moet regelen bij een scheiding
•
Hoeveel zak- of kleedgeld je je kind bijvoorbeeld kunt geven

