
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 – 2020 

 

• Artikel ‘Kleine moeite, gauw verdiend’ – pagina 20 – 22 

• Artikel ‘De laatste mijl’ – pagina 24 – 27  

• Artikel ‘Advocaat tegen vast tarief’ – pagina 28 – 29 

• Artikel ‘Heel Holland schenkt’ – pagina 30 – 33 

• Dossier zorgkosten – pagina 34 – 37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikel ‘Kleine moeite, gauw verdiend’ – pagina 20 – 22  
Consumentenbond:  

• Energiecollectief - iedereen kan meedoen met ons Energiecollectief 

• Energievergelijker - kijk of je kunt besparen door van energieleverancier te veranderen 
 
Geen Make Over  

• Simpele tips en trucs om thuis energie te besparen 
 
Milieu Centraal  

• Energieverbruiksmanager - bekijk en vergelijk energieverbruiksmanagers 

• Snelle bespaartips om je energierekening te verlagen 

• Vergelijk mijn energieverbruik - vergelijk je energieverbruik met dat van andere huishoudens 
 
Ga terug naar het overzicht  
 
 

Artikel ‘De laatste mijl’ – pagina 24 – 27  
Brochures  

• Brochure ‘Wie beslist als u dit zelf niet meer kunt?’ (Patiëntenfederatie Nederland) 

• Brochure over euthanasieverklaring (De Rijksoverheid) 
 
Informatie over euthanasie  

• Informatie over euthanasie (Thuisarts.nl) 

• Informatie over verantwoorde keuzes in de laatste levensfase (KNMG) 
 
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) 

• Heeft voor leden (lidmaatschap €22,50 per jaar) modelverklaringen voor een 
euthanasieverzoek, behandelverbod of volmacht  

 
Ga terug naar het overzicht  
 
 

Artikel ‘Advocaat tegen vast tarief’ – pagina 28 – 29 
Consumentenbond  

• Wat kun je zelf doen om je recht te halen? Met gratis voorbeeldbrieven  
 
De Letselschade Raad 

• Nuttige informatie als je schade wilt verhalen 
 
Het Juridisch Loket  

• Voor juridische informatie, voorbeeldbrieven en juridisch advies 
 
Problemenmetjeburen.nl 

• Informatie over problemen met buren 
 
Rechtswinkel.nl  

• Voor juridische vragen en juridische informatie  
 
Ga terug naar het overzicht 
 
 

http://www.consumentenbond.nl/energiecollectief
http://www.consumentenbond.nl/energievergelijker
http://www.greenmakeover.nl/tips
http://www.energieverbruiksmanagers.nl/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen
http://www.vergelijkmijnenergieverbruik.nl/
http://www.tinyurl.com/brochure-ncpf
http://www.tinyurl.com/brohure-euthanasie
http://www.tinyurl.com/euthanasie-info
http://www.knmg.nl/levenseinde
http://www.nvve.nl/wilsverklaringen
http://www.nvve.nl/wilsverklaringen
http://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies
http://www.deletselschaderaad.nl/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.problemenmetjeburen.nl/
https://www.rechtswinkel.nl/


Artikel ‘Heel Holland schenkt’ – pagina 30 – 33 
Consumentenbond 

• Algemene informatie over schenken en erven 

• Fiscale regels voor het schenken van de jubelton 
 
Ga terug naar het overzicht  
 
 
 

Dossier zorgkosten – pagina 34 – 37 
Wmo-hulp 
 
Regelhulp  

• Informatie over hulp via de gemeente 
 
De Rijksoverheid  

• informatie over hulp via de gemeente (ook informatie over de Wlz) 
 
Het CAK  

• Tool om de eigen bijdrage voor de Wmo of Wlz te berekenen 
 
MantelzorgNL 

• informatie van MantelzorgNL, de belangenbehartiger van mantelzorgers 

 
Wlz-zorg 
Het CIZ  

• Doe de check of iemand in aanmerking komt voor een CIZ-indicatie 
 
Consumentenbond  

• Hoeveel eigen bijdrage betaal je voor het verpleeghuis? 

• Tips om de eigen bijdrage voor het verpleeghuis te verlagen 

• Reken uit of je een deel van de eigen bijdrage kunt terugkrijgen 
 

Ga terug naar het overzicht  
 

 

 
 

 
 
 

http://www.consumentenbond.nl/erven-schenken
http://www.consumentenbond.nl/jubelton
http://www.tinyurl.com/wmo-hulp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis
http://www.hetcak.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.ciz.nl/wlz-check
http://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/eigen-bijdrage-wlz
http://www.consumentenbond.nl/eigen-bijdrage
http://www.consumentenbond.nl/bespaarservice-eigen-bijdrage

