
 
 

FICHE 8 ZELFTEST ‘WELK GELDTYPE BEN JIJ?” 

 

 ZELFTEST ‘WELK GELDTYPE BEN JIJ?’  
 

1. Je koopt impulsief spullen zonder na te denken of je ze wel echt nodig hebt. 

o Je, heel vaak. Geld moet rollen. (3 punten) 

o Ja, af en toe. (2 punten) 

o Nee, je koopt enkel wat je nodig hebt en zet de rest op de spaarrekening. (1 punt) 

2. In je favoriete kledingwinkel is alles aan -50%, maar het is het einde van de 

maand en hebt bijna geen geld meer op de rekening. Wat doe je?  

o Je wandelt door want je hebt geen geld om iets te kopen. (1 punt) 

o Zulke koopjes kan je niet weerstaan! Je staat nu toch al bijna in het rood, een beetje 

meer kan geen kwaad. (3 punten) 

o Je vraagt een vriendin of ze je een beetje geld kan lenen en je koopt één ding. (2 

punten) 

3. Je vrienden vragen om mee te gaan naar de cinema, maar hebt nog maar 10 

euro over voor de rest van de maand. Wat doe je? 

o Ja gaat mee, maar beslist om niks te kopen in het winkeltje. (2 punten) 

o Tuurlijk ga je mee! Je gaat voor de totaalervaring en koopt ook een grote doos 

popcorn en een drankje. (3 punten) 

o Je stelt voor om iets anders te doen wat minder geld kost. (1 punt) 

4. Het scherm van je smartphone is stuk. Hoe los je dat op?  

o Je brengt je smartphone naar de verkoper om te laten herstellen. (1 punt) 

o Je koopt een nieuwe smartphone. (3 punten) 

o Je bestelt een herstelkit op het internet en vervangt zelf het glas. (2 punten) 

5. Je hebt honger na het sporten en hebt zin in een snack. Welke stelling past 

het best bij jou?  

o In de sporthal is een automaat. Je koopt iets en eet het op onderweg. (3 punten) 

o Je gaat naar huis en eet daar iets. Vorige week had je ook honger na het sporten, 

deze week ook. Volgende week zal je een snack meebrengen van thuis.  (1 punt) 

o Op je weg naar huis ga je langs de supermarkt. Daar koop je enkele appels en een pak 

koeken. Je eet er een deeltje van op. De rest neem je de volgende keer mee.  (2 

punten) 

 



 
 

 

Tel je punten op 
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OPLOSSINGEN:  

Tussen 0 en 5 punten =  Spaarzaam type 

 

Tussen 6 en 9 punten = Bewuste consument  

 

Meer dan 10 punten =  Big spender 

 

 

Spaarzaam type 

Geld groeit niet aan bomen, dus jij gooit het zeker niet door ramen 

en deuren. Als rasechte koopjesjager ga je steeds op zoek naar de 

goedkoopste optie. Je laat je geen blaasjes wijsmaken door de 

verkopers en weet als geen ander hoe je kan besparen.   

 

Bewuste consument 

Als bewuste consument wil je jezelf niets ontzeggen, maar je zorgt wel 

voor een appeltje voor de dorst. Over grote aankopen denk je altijd 

even na. Voor kleine aankopen rolt het geld dan soms weer iets vlotter.  

 

Big Spender 

Als big spender vind je vooral dat geld moet rollen. Hard werk moet 

Besparen wil nochtans niet zeggen dat je geen comfort of plezier 

meer mag hebben.  
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