
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 5/2020 

 

• Artikel ‘Beter zicht op uitgaven’ (p. 10-12) 

• Artikel ‘Loven & bieden’ (p. 13-15) 

• Artikel ‘In vrede rusten’ (p. 16-19) 

• Artikel ‘Vals gevoel van veiligheid’ (p. 22-25) 

• Artikel ‘Niet noemen als erfgenaam (p. 26-30) 

• Artikel ‘Pensioen ineens weg’ (p. 31-33) 

• Artikel ‘7 vragen over het pensioenakkoord (p. 34-35) 

• Artikel ‘Creditcard voorkomt ellende’ (p. 36-39) 

• Artikel ‘Deel mee in provisie’ (p. 41-43) 

• Artikel ‘Samen stroom opwekken’ (p. 44) 

• Artikel ‘Veilig kopen (p. 46) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikel ‘Beter zicht op uitgaven’ (p. 10-12) 

Informatie over digitale huishoudboekjes 

• Consumentenbond 

• Wijzer in geldzaken 

 

HetGeldCollege.nl - handleiding voor het gratis offline huishoudboekje BankTrans 

SeniorWeb - huishoudboekje maken in Excel 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Loven & bieden’ (p. 13-15) 

Prijsinformatie over woning of straat 

• Calcasa 

• Kadaster 

• WOZ-waardeloket 

 

Beoordeling van koopcontract door KoopakteCheck.nl (kosten: €199) 

Beoordeling en telefonische bespreking van akte door KoopakteJurist.nl (kosten: €150) 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘In vrede rusten’ (p. 16-19) 

Uitvaart.nl  

• Mogelijkheden en kosten van een uitvaart en juridische vragen en antwoorden over 

een uitvaart 

 

Begraven en cremeren 

• Rijksoverheid - informatie over begraven en cremeren 

• Begraafplaats.nl - website van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen 

• Monuta - vergelijker voor kosten begraafplaatsen 

 

Ombudsman Uitvaartwezen - klacht over uitvaartverzorger of begraafplaats 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Vals gevoel van veiligheid’ (p. 22-25) 

Hulpmiddelenwijzer - informatie over hulpmiddelen voor zelfstandig wonen 

Zorgverzekeraars Nederland - vind je zorgkantoor voor Wlz-zorg 

Rijksoverheid - informatie over vergoeding van alarmsystemen 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Niet noemen als erfgenaam (p. 26-30) 

Rijksoverheid - informatie van de rijksoverheid over onterven 

Het Juridisch Loket - informatie van Het Juridisch Loket over onterven 

 

Terug naar het overzicht  

 

Artikel ‘Pensioen ineens weg’ (p. 31-33) 

Mijnpensioenoverzicht.nl - persoonlijk overzicht van opgebouwde AOW en bedrijfspensioen 

ABP - informatie van ABP over voorwaardelijk pensioen 

 

Terug naar het overzicht  

https://www.consumentenbond.nl/budgetteren/digitale-huishoudboekjes
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/
https://hetgeldcollege.nl/banktrans-inkomsten-en-uitgaven-bijhouden/
https://www.seniorweb.nl/artikel/huishoudboekje-maken-in-excel
https://www.calcasa.nl/
https://www.kadaster.nl/
https://www.wozwaardeloket.nl/
http://www.koopaktecheck.nl/
https://www.koopaktejurist.nl/
https://www.uitvaart.nl/
https://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert/juridisch-advies
https://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert/juridisch-advies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-bij-begraven-en-cremeren
https://www.begraafplaats.nl/
https://www.monuta.nl/grafkostenmeter/
https://ombudsmanuitvaartwezen.nl/
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-personenalarmering-voor-thuis-vergoed
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-echtgenoot-en-kinderen-onterven
https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/erfenis/onterven-kind/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/keuzepensioen/voorwaardelijk-pensioen.aspx


Artikel ‘7 vragen over het pensioenakkoord (p. 34-35) 

Informatie over het pensioenakkoord 

• Rijksoverheid 

• Wijzer in geldzaken 

 

Terug naar het overzicht  

 
 
Artikel ‘Creditcard voorkomt ellende’ (p. 36-39) 

Consumentenbond - informatie over creditcards  

 

Terug naar het overzicht  

 
 
Artikel ‘Deel mee in provisie’ (p. 41-43) 

Cashbacksvergelijken.nl - overzicht van cashbacksites in Nederland 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Samen stroom opwekken’ (p. 44) 

Consumentenbond - veranderingen rond postcoderoosregeling  

HIER opgewekt - over de oude postcoderoosregeling  

 

Terug naar het overzicht 

 

 
Artikel ‘Veilig kopen (p. 46) 

Consumentenbond - rechten bij failliete winkel 

 

Terug naar het overzicht 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/Het_pensioenakkoord_2019/
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/creditcards
https://www.cashbacksvergelijken.nl/cashbacksite/overzicht
https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/postcoderoosregeling-zonnepanelen-verandert-in-2021
http://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-procedure/faillissement-rechten

