Met deze bespaarmogelijkheden kun je leven als een koning in
Amsterdam
Studenten hebben maar een beperkt budget en nu het leenstelsel is ingevoerd sinds dit collegejaar
is het er niet makkelijker op geworden. Naast het studeren er nog een bijbaantje bijhouden is
lastig, laat staan om veel uren te maken zodat er voldoende geld is om zonder lening rond te
kunnen komen. Tel daarbij op dat Amsterdam vanzelfsprekend de meest dure stad is van
Nederland, dan is lastig rondkomen inherent. Met de handvatten die wie je hier aanreiken is het
een stuk makkelijker om rond te komen met een kleine beurs. Het zijn handige bespaartips waarbij
niet gelijk wordt stilgestaan, maar die voor het oprapen liggen.

Doe boodschappen bij de minder populaire supermarkten en eet gezamenlijk
Budgetsupermarkten als Aldi en Lidl hebben veel producten van goede kwaliteit, maar tegen een
aan aangenamere prijs dan A-supermarkten. Laatstgenoemde hebben vaak weer aantrekkelijke
prijskortingen. Let daarom altijd op de aanbiedingen bij deze supermarkten. Hoe dan ook is het
belangrijk om met huisgenoten af te spreken gezamenlijk te eten en daarvoor boodschappen te
doen. Grotere hoeveelheden inkopen is altijd voordeliger dan alleen voor jezelf koken en
boodschappen doen.

Combineer diensten van internet, tv en telefonie providers
De televisie- en internetproviders belonen haar klanten met hoge kortingen wanneer ze
verschillende diensten afnemen bij dezelfde aanbieder. Dit worden alles-in-1 pakketten genoemd,
welke tegenwoordig vaak ook mogelijk zijn om af te sluiten met een mobiel abonnement. Het is
daarom verstandig om te beginnen met een vergelijk van alles in 1 abonnementen voordat je blind
ergens een abonnement afsluit. Stel jezelf ook de vraag of je dat snelle internet nu of extra
tv-zenders nu echt nodig hebt. Dit kan per jaar enkele honderden euro’s voordeliger uitpakken.
Daarbij zijn er ook nog eens sterke verschillen tussen de alles in 1 aanbieders. Zo heeft KPN vaak
een actie met een gratis monteur. Prettig als je niet zo handig bent, maar niet erg nodig als je het
zelf kan. Dan kan je beter kiezen voor een andere actie.

Profiteer van je status als student
Op vertoon van je studentenpas ben je op veel plekken een stuk goedkoper uit. Of dit nu goed om
een museumkaartje of kopje koffie. Kies de plekken waar je naartoe gaat zorgvuldig uit en
controleer of je recht hebt op korting. Soms scheelt dit een paar euro, maar vaak kan je ook voor
de helft van het geld gebruik maken van dezelfde diensten. Denk verder aan diensten als de
kapper, kleding of software voor op je laptop/ pc.

Laat je werkgever meebetalen aan je studie
Steeds populairder wordt het laten meebetalen door de werkgever aan je studie. In ruil eisen ze
dan wel dat je een aantal jaar bij hen blijft werken nadat je je studie hebt voltooid. Tegelijkertijd is
dit een mooie manier om veel relevante werkervaring op te doen.

Tijdelijk studeren over de grens
Het collegegeld stijgt ieder jaar en is voor dit studiejaar ruim € 1700. Studeren over de grens is
vaak goedkoper. Antwerpen en Leuven zijn in België populaire studentensteden en het biedt je
direct een leuk avontuur. Het collegegeld in België bedraagt nog geen € 600 per jaar waardoor je
plotsklaps meer dan € 100 kan besparen.

