
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 – 2019 
 

• Artikel ‘Eerder stoppen met werken’ – pagina 10 - 14 

• Artikel ‘Huis uit de erfenis’ – pagina 16 - 19 
• Artikel ‘Strijden voor erkenning’ – pagina 22 - 24 
• Artikel ‘Creatief met spaargeld’ – pagina 25 - 29 
• Artikel ‘Mortuarium en ziekenhuis – pagina 36 - 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel ‘Eerder stoppen met werken’ – pagina 10 - 14 
Je pensioen eerder laten ingaan 

• Bekijk welk effect de vervroeging van je pensioen heeft op de uitkeringen 
 

Je huis als spaarpot 
• Aflossingsvrije hypotheek op je huis afsluiten 
• Overwaarde van je huis verzilveren met Stekkie  
 
Fiscale middeling van je inkomen  
• Bekijk onze tips 
 

Ga terug naar het overzicht  
 
 
Artikel ‘Huis uit de erfenis’ – pagina 16 – 19 
Bezwaar maken tegen vastgestelde WOZ-waarde 
• Algemene tips voor bezwaar tegen Belastingdienst of gemeente  

• Tips voor succesvol bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde  

 

Ga terug naar het overzicht 

 

Artikel ‘Strijden voor erkenning’ – pagina 22 - 24 
Letselschadeadvocaten en -experts 
In het Register Letselschade staan letselschadeadvocaten en -experts. Verschil is dat de advocaten 
onder toezicht staan en niet mogen werken op basis van no cure, no pay, terwijl letselschade-

expert een vrij beroep is 
 
Kifid 
Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid, kun je alleen aankloppen voor geschillen 
over de aansprakelijkheid. Klachten over het gedrag van verzekeraars, zoals traineren, kan het 
Kifid neerleggen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening 
 

Tegemoetkoming NS 
De NS hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter Joden, Sinti en Roma 
naar concentratie- of vernietigingskampen getransporteerd. Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 

2020 kunnen overlevenden en directe nabestaanden een individuele tegemoetkoming aanvragen. 
Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt, neem dan het uitkeringsreglement (pdf) door. 
Hierin staat de hoogte van de tegemoetkoming en is beschreven hoe de aanvraagprocedure eruit 
ziet 

 
Ga terug naar het overzicht  
 
 
Artikel ‘Creatief met spaargeld’ – pagina 25 - 29 
Familiebank 

Lenen binnen je familie, met een hoog rendement dankzij de fiscale voordelen 
 
Postcoderoosregeling 
FAQ’s over de Regeling Verlaagd Tarief, voor wijk-/dorpsbewoners die met belastingkorting aan de 
slag willen met een wind- of zonnecollectief 
 
Duurzaamheidslening 

Diverse gemeenten en provincies bieden een Duurzaamheidslening aan, waarmee huizenbezitters 
tegen een laag rentetarief lenen voor energiebesparende maatregelen 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
 
 
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.consumentenbond.nl/hypotheekspaarpot
https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/stekkie-inkomensaanvuller
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/tips-voor-bij-een-verzoek-om-middeling
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/bezwaar-maken-belastingdienst-gemeente
https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/bezwaar-woz
http://www.deletselschaderaad.nl/register
http://www.kifid.nl/
https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement-nl.pdf
https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/starter/familiebank-zo-regel-je-een-lening-binnen-de-familie
http://www.hieropgewekt.nl/regeling-verlaagd-tarief-postcoderoosregeling
https://svn.nl/duurzaamheidslening


Artikel ‘Mortuarium en ziekenhuis’ – pagina 36 - 39 
 

Oude uitvaartpolis opzoeken 
• Via het Verbond van verzekeraars kun je gratis een oude uitvaartpolis achterhalen, maar dit 

duurt twee tot drie maanden 
• Je kunt ook zelf contact opnemen met verschillende verzekeraars. Hieronder staat een 

overzicht van veelvoorkomende verzekeraars en hun telefoonnummer voor algemene 
informatie:  

 - Ardanta: 053 – 48 81 122  
 - Dela: 040 - 260 16 36 

 - Monuta: 0800 - 022 22 92 

 - Nuvema: 035 - 548 08 08  
 - Yarden: 0800 - 8192 
 
• Heb je alleen de naam van een oude verzekeringsmaatschappij, dan kun je contact opnemen 

met De Nederlandsche Bank (DNB) om naar de (rechts)opvolger te vragen: DNB: 0800 020 
1068 

 
Klachten over de uitvaart 

Hiervoor kun je terecht bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De Ombudsman 
Uitvaartwezen behandelt wel alleen klachten over uitvaartondernemers aangesloten bij een van de 
deelnemende brancheorganisaties, waaronder Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse 
Uitvaartondernemingen (BGNU) en de Vereniging van Mortuariumbeheerder in de 
Gezondheidszorg (VMG): 

• Loket voor indienen van een klacht 
• Overzicht deelnemende organisaties 

 

 
Ga terug naar het overzicht  

 

 

https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis/polissen-van-overledenen-2/
https://www.dnb.nl/consumenten/oude-polis-en-spaarbankboekje/index.jsp
https://ombudsmanuitvaartwezen.nl/klachtbehandeling/
https://ombudsmanuitvaartwezen.nl/deelnemende-organisaties/

