
TIP



Voeding behoort 
tot de categorie 

‘variabele 
basiskosten’.



Mobiliteit behoort 
tot de categorie 

‘variabele 
basiskosten’.



Verzekeringen zijn 
een vaste basiskost. 

De brandverzekering 
en de ziekte- en 

zorgverzekering zijn 
een noodzakelijke 

kost. De andere 
verzekeringen zijn 

ook belangrijk, maar 
niet verplicht.



Verzekeringen 
behoren tot de 
categorie ‘vaste 

basiskosten’.



Hygiëne en 
verzorging 

behoren tot de 
categorie ‘variabele 

basiskosten’.



Sociale relaties 
behoren tot de 

categorie ‘variabele 
basiskosten’.



Huur en energie 
(forfaitair 

maandelijks bedrag) 
behoren tot de ‘vaste 

basiskosten’.



Vergeet je afval niet 
te betalen. Dit is 

een noodzakelijke  
basiskost.



Huren op het 
platteland kost €50 

minder dan huren in 
de stad.



Voor een
appartement in de
stad betaal je €550

huur per maand.



Reken €15 aan 
belastingen 
(personen-, 

gemeente-, en 
provinciebelasting) 

per maand.



Vergeet de omhaling 
van afval niet te 

betalen.



Nu en dan een 
kledingstuk in de 

tweedehandswinkel 
kopen, bespaart je 
€15 op het totale 
kledingbudget. 



Als je een 
appartement huurt 
op het platteland 
stijgt de kost voor 

het openbaar vervoer 
enorm. Kan je alle 

verplaatsingen doen 
zonder wagen?



Een wagen neemt 
een grote hap 

uit je budget. In 
de prijs zijn alle 

kosten inbegrepen: 
benzine, verzekering, 

afbetaling van de 
aankoop, onderhoud 
en wegenbelasting.



Een nieuwe kleine
wagen kost €90 per 

maand meer dan een
tweedehands wagen.



Een nieuwe 
gezinswagen kost 
€500 per maand. 
Alle kosten zijn 

inbegrepen: benzine, 
verzekering, 

afbetaling van de 
aankoop, onderhoud 
en wegenbelasting.



Koken met
seizoensgroenten,

kortingsbonnen
bijhouden, prijzen

vergelijken en
huismerken kiezen: je
bespaart €55 op een
volle winkelkar met

merkproducten.



Voor een volle
winkelkar eten en
drinken voor een

hele maand betaal
je €55 meer als je
merkproducten

verkiest.



Een gezellig avondje
uit eten kost €50.



1 maal per maand 
fastfood eten en 
1 afhaalmaaltijd 
bestellen kosten 

even veel.



Hangt jouw kast 
vol met merkkledij 

uit de duurdere, 
modebewuste 

winkels? Verhoog je 
kledingsbudget met 

€25 per maand.



Schoenenverslaving: 
een extra paar 

schoenen kost €10 
per maand.



Verwennen en
genieten: een bezoek 

aan een wellness-
center kost je €50.



Een kleine wagen 
kost je €90 meer dan 

een tweedehands 
wagen.



Ergens onderweg: 
leef je voor het 

avontuur en droom 
je van een roadtrip? 

Begin al maar te 
sparen: een reis van 2 
weken kost minstens 

€100 per maand.



Een weekje skiën 
kost je €35 minder 

per maand dan een 
reis van 2 weken.



In beweging: lidgeld 
voor een sportclub: 

€20 per maand.



Ravotter: lidgeld voor 
een jeugdbeweging: 

€10 per maand.



Jeugdhuis: je betaalt 
per maand €5 minder 

als het lidgeld voor 
een sportclub.



Ondersteboven:
een dagje naar een

pretpark: €35.



Een culturele uitstap 
kost je €20.



Een avondje op café 
met vrienden: €25.



Boeken: 1 nieuw 
boek of enkele 

tijdschriften per 
maand: €15.



Je bent 
� lmliefhebber: je 
betaalt €20 per 

maand voor een 
� lmzender.



Een gamefreak koopt 
per maand 1 nieuw 

spel: €55.



Spelconsole: €20 
op maandbasis, 

gedurende 1 jaar.



Decoratie en 
herinrichting: €30 per 

maand.



Een uitgebreid gsm 
abonnement met 

mobiel internet: €25 
extra.



Smartphone: €20 per 
maand, gedurende 1 

jaar.



Digitaal fototoestel: 
€30 per maand.



Passieve sporter: 
voor een sportzender 

betaal je €20.



Een abonnement 
digitale TV & internet 

kost je €55 per 
maand.



Roken: €60 als je 5 
sigaretten per dag 

rookt.



Een klein huisdier-
zoals een kat- met 
weinig onderhoud 

kost €15 per maand.



Een grote hond kost 
je dubbel zoveel 
aan voeding en 

onderhoud dan een 
klein huisdier.



Blijf binnen je budget 
als je schulden wil 

vermijden.



Probeer je dromen te 
verwezenlijken, maar 

wees realistisch.



Ontspannen en vrije 
tijd behoren tot 

de categorie ‘luxe 
uitgaven’.



Goedkoop je 
verplaatsen? Kies 

voor het openbaar 
vervoer.


