
   

 
 

 Handige websites en tips 2019 

 Wat komt erin, wat gaat eruit?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ouders: Persoonlijk budgetadvies screenshot  

https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-budgetadvies/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor scholieren: interactief begrotingsformulier screenshot 

https://scholieren.nibud.nl/artikel/inkomsten-en-uitgaven/ 

https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-budgetadvies/
https://scholieren.nibud.nl/artikel/inkomsten-en-uitgaven/


   

 
 

 

Welk geldtype heb jij thuis op de bank? Doe de geldtypetest Plus screenshot 

www.edgie.nl (geldtype test) 

 

Pubers & Poen 
www.nibudjong.nl 

www.wijzeringeldzaken.nl (checklist zakgeld) 

www.studieplan.nl  

www.duo.nl  

https://www.rabobank.nl/particulieren/jongeren/  

www.rabobank.nl/Passi/Pinpas 

Checklist geldafspraken NIBUD 
Checklist geldafspraken met je kind: 

https://www.nibud.nl/consumenten/geldafspraken-met-uw-puber/ 

Algemeen voor iedereen   

Inkomen 
www.toeslagen.nl  

www.berekenuwrechtplus.nl   

www.rechtopgeld.nl   

www.mijnpensioenoverzicht.nl 

www.mijnoverheid.nl  

www.belastingdienst.nl  

www.svb.nl  

www.mijnuwv.nl   

www.loonwijzer.nl  

www.salariskompas.nl  

http://www.edgie.nl/
http://www.nibudjong.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.studieplan.nl/
http://www.duo.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/jongeren/
http://www.rabobank.nl/Passi/Pinpas
http://www.toeslagen.nl/
http://www.berekenuwrechtplus.nl/
http://www.rechtopgeld.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnoverheid.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.svb.nl/
http://www.mijnuwv.nl/
http://www.loonwijzer.nl/
http://www.salariskompas.nl/


   

 
 

www.nibud.nl  

www.duo.nl  

 

Uitgaven 
 

Algemeen 

www.consuwijzer.nl 

www.gewoonovergeld.nl 

www.wijzeringeldzaken.nl  

www.nibud.nl   

www.verenigingeigenhuis.nl 
 

Verzekeringen 

www.interpolis.nl  

www.consumentenbond.nl 

www.independer.nl  

www.hoyhoy.nl  

www.verzekeraars-vergelijken.nl  

www.pricewise.nl  

www.inshared.nl  

www.allevergelijksites.nl 

www.verzekering.nl  

Zorgverzekering 

www.zorgkiezer.nl 

www.zorgwijzer.nl  

www.consumentenbond.nl  

www.independer.nl  

www.kieskeurig.nl  

www.pno.nl  

www.overstappen.nl  

 

Energie(rekening) 

www.milieucentraal.nl KIJK HIER VOOR MILIEUBESPARENDE SUBSIDIES!!! 
www.consumentenbond.nl  

www.gaslicht.com 

www.energieprijzenvergelijken.com  

www.energieleveranciers.nl  

www.overstappen.nl  

www.energievergelijk.nl  

www.overstappen.nl  

 

Telecom 

www.independer.nl 

www.totaalwijzer.nl 

www.bellen.com 

www.internetten.nl 

www.hoyhoy.nl        

www.breedbandwinkel.nl       

http://www.nibud.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.consuwijzer.nl/
http://www.gewoonovergeld.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.verenigingeigenhuis.nl/
http://www.interpolis.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.hoyhoy.nl/
http://www.verzekeraars-vergelijken.nl/
http://www.pricewise.nl/
http://www.inshared.nl/
http://www.allevergelijksites.nl/
http://www.verzekering.nl/
http://www.zorgkiezer.nl/
http://www.zorgwijzer.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.kieskeurig.nl/
http://www.pno.nl/
http://www.overstappen.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.gaslicht.com/
http://www.energieprijzenvergelijken.com/
http://www.energieleveranciers.nl/
http://www.overstappen.nl/
http://www.energievergelijk.nl/
http://www.overstappen.nl/
http://www.independer.nl/
http://www.totaalwijzer.nl/
http://www.bellen.com/
http://www.internetten.nl/
http://www.hoyhoy.nl/
http://www.breedbandwinkel.nl/


   

 
 

www.3-in-1.nl  

www.internetvergelijken.nl 

www.goedkoopbellen.com  

 

Vervoer 

Dagkaarten NS bij Kruidvat, AH, HEMA, Blokker 

www.spoordeelwinkel.nl  

www.treinreiziger.nl  

www.BlaBlacar.nl 

www.greenwheels.nl  

www.deelauto.nl   

www.snapcarr.nl www.mywheels.nl  

www.routeplanner.nl (vergelijken ov en benzinekosten) 

www.milieucentraal.nl  

  

Leningen/schulden 

www.zelfjeschuldenregelen.nl  

www.schuldenwijzer.nl 

www.nibud.nl  

www.schuldinfo.nl (handige voorbeeldbrieven en berekeningen) 

www.geldfit.nl  

 

Uitjes en vakanties 

www.vakantieveilingen.nl (let op dat er geen abonnement aan vast zit!!!) 

www.ab-in-den-urlaub-deals.de (via Duitsland boeken) 

www.uitvooreentientje.nl  

www.groupon.nl 

www.socialdeal.nl  

www.ticketveiling.nl  

www.voordeeluitjes.nl  

Abonneer op nieuwsbrieven reisorganisaties  

  

Allerlei: 

www.thuisafgehaald.nl (lekker eten in de buurt!) 

www.scoupy.nl voor gratis producten via CashBack systeem  

www.mijnkorting.nl  

www.korting.nl  

www.kortingscode.nl  

www.coupon.startpagina.nl  

www.gratis.nl 

www.gratisoptehalen.nl  

www.gratisaftehalen.nl 

www.ruilhandelmarkt.nl   

Maak gebruik van ruilsites via Facebook etc.  

 

Heel veel plezier en succes!      www.eefvanopdorp.nl 

Groetjes Eef       www.pubersenpoen.nl 

  

http://www.3-in-1.nl/
http://www.internetvergelijken.nl/
http://www.goedkoopbellen.com/
http://www.spoordeelwinkel.nl/
http://www.treinreiziger.nl/
http://www.blablacar.nl/
http://www.greenwheels.nl/
http://www.deelauto.nl/
http://www.snapcarr.nl/
http://www.mywheels.nl/
http://www.routeplanner.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
http://www.schuldenwijzer.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.schuldinfo.nl/
http://www.geldfit.nl/
http://www.vakantieveilingen.nl/
http://www.ab-in-den-urlaub-deals.de/
http://www.uitvooreentientje.nl/
http://www.groupon.nl/
http://www.socialdeal.nl/
http://www.ticketveiling.nl/
http://www.voordeeluitjes.nl/
http://www.thuisafgehaald.nl/
http://www.scoupy.nl/
http://www.mijnkorting.nl/
http://www.korting.nl/
http://www.kortingscode.nl/
http://www.coupon.startpagina.nl/
http://www.gratis.nl/
http://www.gratisoptehalen.nl/
http://www.gratisaftehalen.nl/
http://www.ruilhandelmarkt.nl/
http://www.eefvanopdorp.nl/
http://www.pubersenpoen.nl/

