Extra aandachtspunten waarmee je geld in je portemonnee kan
houden
In navolging van het bericht “Leven als een koning in Amsterdam” bereikten nog meer tips om te
besparen de redactie. Sommige aandachtspunten zijn wat kleiner van aard, de anderen weer wat
groter. Denk hierbij aan zuiniger omgaan met energie, overstappen naar goedkopere energie en
het claimen van toeslagen waar je recht op hebt, zoals zorgtoeslag of eventueel zelfs huurtoeslag.
Stuk voor stuk hebben ze gemeen dat ze voortkomen uit het studentenleven. Ze kunnen er
bovendien voor zorgen dat je nog wat overhoudt voor leuke dingen. De meest opvallende en
grootste bespaarmogelijkheden hebben we in dit bericht voor je samengevat, zodat je gelijk kan
beginnen met toepassen.

Boodschappen en eten
Eerder gaven we al aan dat het sterk kan lonen om grotere porties in te kopen bij voordelige
supermarkten als Aldi en Lidle. Daarnaast loont het ook de aanbiedingen af te lopen van de grotere
supermarkten, deze zijn namelijk kaanzienlijk en kunnen je helpen besparen. Albert Heijn heeft
vaak bovendien stickers op producten die alleen nog dezelfde dag houdbaar zijn. Dan krijg je 35%
korting op deze producten.
Eet ook wat vaker buiten de deur. Dan bedoelen we niet restaurants of kantines, welke duurder
zijn dan de boodschappen, maar vrienden en familie. In ruil voor jouw gezelschap en wellicht de
afwas kan je op deze manier ook eens gratis een hapje eten.

Verzekeringen
In Nederland ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Echter kunnen de premies fors
verschillen, terwijl de basisverzekering inhoudelijk hetzelfde moet zijn. Dit is namelijk vastgelegd in
de wet. Bij aanvullende verzekeringen is een vergelijk ook zeker de moeite waard, want hierin
verschillen de hoogte van de premies nog een stuk meer, zie ook:
www.goedkoopste-zorgverzekering.net. Daar kan je zelf aangeven wat je graag in je
zorgverzekering wilt opnemen en wat niet. Verhoog je bijvoorbeeld je eigen risico, dan heb je een
lagere maandpremie. Wellicht dat je ook minder behoefte hebt aan tandheelkundige zorg of
fysiotherapie. Deze dekking minimaliseren zorgen ook voor een goedkopere zorgverzekering.
Hoewel andere verzekeringen niet direct verplicht zijn is het wel verstandig deze ook goed te
regelen. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij je voor slechts een paar euro
per maand gedekt bent bij schade die je (per ongeluk) bij derden aanricht. De meest verzekeraars
dekken tot wel een miljoen euro. Daarnaast is een (doorlopende) reisverzekering ook verstandig
om af te sluiten. Dan ben je niet alleen gedekte bij je vakantie naar het buitenland, maar ook bij
een weekendje weg binnen Nederland. Net als bij zorgverzekeringen geldt dat er bij
reisverzekeringen verschillende voorwaarden worden gehanteerd. Een goede vergelijking maken
tussen de pakketten en dekking van de reisverzekeraars is daarom verstandig. Een doorlopende
reisverzekering is bovendien al snel voordelig dan een kortlopende/ eenmalige reisverzekering.

Let op de tijden en acties tijdens het stappen
Veel uitgaansgelegenheden hebben op bepaalde tijdstippen aantrekkelijke aanbiedingen om de
tent vol te krijgen. Denk aan de beruchte “happy-hours” waarbij jet het tweede drankje gratis krijgt
of een biertje voor een euro. Ook wat langer thuis een drankje doen scheelt aanzienlijk in de
drankconsumptie, welke er prijzig is, tijdens het stappen.

Claim je rechten
Wanneer je niet zoveel verdient dan heb je recht op zorgtoeslag. Vrijwel alle studenten komen
hiervoor in aanmerking. De grens dat je helemaal geen recht meer hebt op zorgtoeslag ligt op €
27.000. Tot een inkomen van € 19.000 per jaar heb je recht op de volledige toeslag van € 83 per
maand. Maak je hier nog geen gebruik van? Ga er bij de Belastingdienst direct achteraan, want dit
scheelt je liefst € 1.000 per jaar. In sommige gevallen zou je zelfs recht kunnen hebben op
huurtoeslag. Bij de meeste studenten is dit niet het geval, maar het is de moeite waarde dit ook
even te controleren, want deze toeslag kan oplopen tot meer dan € 200 per maand.

Zuinig omgaan met energie
Het wordt vaak gezegd, maar er schuilt ook echt waarheid in: ga voorzichtig om met de energie die
je verbruikt. Kouder wassen, korter douchen en de verwarming een graadje lager kunnen je
tientjes tot honderden euro’s per jaar opleveren. Uiteraard moet je dan wel exclusief elektriciteit
en gas huren, maar ook wanneer dit niet het geval is, dan is het voor het milieu ook prettig om
hierbij stil te staan. Heb je wel de flexibiliteit om zelf een energieleverancier te kiezen, laat het dan
niet na. Een goede vergelijking en overstappen naar de voordeligste energieaanbieder kan
namelijk veel geld schelen. Dit loopt meestal flink op tot wel enkele honderden euro’s per jaar. Bij
de keuze maakt het vrij weinig uit of je voor grijze of groene energie kiest. De stroom is namelijk
exact hetzelfde. Vraag energie wel tenminste twee weken voor je verhuizing aan, zodat de nieuwe
energieleverancier voldoende tijd heeft om alles in order te maken.

Kringloopwinkels en marktplaatsen
Wanneer je op jezelf gaat wonen kan je alles nieuw aanschaffen, maar dat is weinig uniek. Je komt
dan toch snel vaak bij Ikea uit. Wanneer je de handen uit de mouwen steekt en je ogen goed de
kost geeft op verschillende marktplaatsen kan je een hoop geld besparen en vindt je origineel
interieur. Ook bij plaatselijke tweedehands zaakjes vindt je vaak leuke stoelen, banken of andere
meubels tegen lage bedragen.

