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voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.  
  



Voorwoord 
 
Het is fijn om af en toe stil te staan bij hoe we ons leven in 
financiële zin inrichten.Je krijgt meer rust en financiële ruimte 
als je op een goede manier omgaat met de mogelijkheden die 
er zijn. Bouw tijdig een pensioenpot en een financiële buffer op 
en ben je bewust van de risico’s die je daarmee loopt. De 
boeken die je bestelt via www.FPVI.nl over financiële levens-
momenten, “…voor Dummies”, “Alles over…” en Financiële 
planning voor …”, helpen daarbij. 
 
Een mogelijkheid om financiële ellende of een pensioengat te 
voorkomen is besparen op je uitgaven. Daar gaat dit boek 
“Alles over geld besparen” over. Je leest in dit boek meer dan 
1.000 bespaartips van budget-coaches, ervaringsdeskundigen, 
financieel planners en lezers.  
 
Lees dit boek voor jezelf als je wat hulp met geld besparen kunt 
gebruiken. Niet alles zal je aanspreken, maar elke lezer treft in 
dit boek bruikbare informatie aan waarmee direct financieel 
voordeel wordt behaald. Om financiële ellende te voorkomen of 
te verminderen. Of gebruik het gewoon als sport om geld te 
sparen om daar vervolgens leuke dingen mee te doen. Of…  
 
Doe dit boek aan iemand cadeau! Wij bieden je een leuke 
manier aan om een persoonlijk tintje aan dit boek te geven. 
Schrijf je eigen voorwoord en vermeld de naam van de persoon 
of doelgroep (bijvoorbeeld bij een beurs, congres of lezing) die 
je dit boek schenkt op de kaft. Schrijf op de achterkant een 
korte toelichting waarom je iemand dit boek cadeau doet. 
Binnen enkele dagen wordt jouw unieke cadeau als pocketboek 
op het door jou opgegeven adres bezorgd. Zo helpen we 
anderen aan een betere financiële toekomst. Kijk voor de 
mogelijkheden op www.FPVI.nl/boeken.  

http://www.fpvi.nl/besparen
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Inleiding 
 
Lees in deze inleiding waar dit boek over gaat, hoe het boek is 
ingedeeld, voor wie het is geschreven en hoe je het boek 
gebruikt. We sluiten de inleiding af met de uitleg over de 
betekenis van de iconen die in de tekst staan.  
 
Waar dit boek over gaat 
 
We proberen allemaal tijdig een pensoenpot op te bouwen en 
een financiële buffer op te bouwen voor tegenslagen. Maar dat 
lukt ons niet altijd. Veel mensen moeten rondkomen met minder 
geld na een scheiding, ontslag, overlijdensgeval, ziekte, 
werkloosheid of in geval van een pensioentekort. Pas je dan 
niet tijdig je uitgaven aan, dan kunnen schulden ontstaan, word 
je gedwongen naast je financiële buffer je pensioenpot eerder 
aan te spreken of moet je langer doorwerken om rond te 
komen. Bijstand en schuldsanering bieden soms soelaas, maar 
het voorkomen van dit soort financiële ellende is beter dan 
genezen. 
 
Een mogelijkheid om financiële ellende of een pensioengat te 
voorkomen is besparen op je uitgaven. In het boek “Pensioen 
voor Dummies” noemen we dat de zesde pijler van het 
pensioenplan. Wij beschrijven in Pensioen voor Dummies 
iemands pensioensituatie vanuit zes pijlers: 
 

 De eerste pijler: de AOW en andere overheidsregelingen.  
 De tweede pijler: wat (je via) je (ex-)werkgever regelt.  
 De derde pijler: je privé pensioen (lijfrente). 
 De vierde pijler: je overige bezittingen (spaargeld, eigen 

woning, beleggingen en dergelijke). 
 De vijfde pijler: meer verdienen of langer doorwerken.  
 De zesde pijer: uitgaven aanpassen (aan lagere 

inkomsten). 
 
  



 6 

Dit boek “Alles over geld besparen” gaat alleen over de zesde 
pijler. Zie het omcirkelde deel in de afbeelding. Je leest in dit 
boek meer dan 1.000 bespaartips van budget-coaches, 
ervaringsdeskundigen, financieel planners en lezers. De andere 
vijf pijlers worden in “Pensioen voor Dummies” beschreven. 

 
 
Indeling van het boek 
 
Dit boek bestaat uit 26 hoofdstukken. We beginnen met een 
hoofdstuk waarin we uitleggen hoe je een spaarplan opstelt. 
We helpen je beter inzicht te krijgen: 
 

 in wat je kunt besparen; 
 hoe je een spaardoel vaststelt; 
 op welke manier je jouw doel het beste bereikt.  

 
Daarna volgen hoofdstukken met bespaartips per thema, zoals 
het huishouden, de auto en verzekeringen. Per thema leggen 
wij uit wat je op welke manier kunt besparen.  
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Voor wie is “Alles over geld besparen” geschreven? 
 
We gaan er van uit dat je één van de volgende personen bent: 

 
 Het lukt je niet alles te doen wat je wil doen met je geld.  
 Je wilt graag minder werken, maar je uitgaven zijn te hoog 

om met minder inkomen rond te komen. 
 Je hebt hoge schulden en zoekt oplossingen om er 

financieel beter voor te komen staan. 
 Je zoekt mogelijkheden om je financiële reserve niet of 

minder aan te hoeven spreken. 
 
Geld besparen is ook nuttig voor mensen die veel inkomen of 
weinig schulden hebben. Dit boek vinden wij bijvoorbeeld ook 
geschikt voor de volgende situaties: 
 

 Je geeft veel geld uit, jouw erfgenamen maken zich daar 
zorgen over. Blijft er nog wel wat over voor hun?  

 Je vindt geld besparen gewoon leuk, je ziet het als een 
sport. 

 
Hoe je dit boek gebruikt 
 
Dit boek is voor iedereen geschikt, maar niet alles is van 
belang. Zo nu en dan geven we aan dat je verder kunt 
bladeren, bijvoorbeeld als een hele specifieke situatie niet op 
jou van toepassing is. Je kunt ook de inhoudsopgave bekijken 
en direct doorbladeren naar het hoofdstuk dat je interesse 
heeft. Heb je nog geen idee? Lees dan het boek van voor tot 
achter in één adem uit.   
 
Het gebruik van iconen  
 
In dit boek gebruiken we de volgende iconen.  
 

Het icoon “Misverstand” tonen wij op plaatsen waar 
we iets vertellen waarover veel meningsverschillen 
of gedachten bestaan. Of iets waarbij veel fout gaat.  
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Het icoon “Bewaar” zie je terug op plaatsen waar we 
in het boek wijzen op documenten of informatie 
waarbij het verstandig is om iets te bewaren.  
 

Waar je het icoon “Onthoud” ziet, staat een stukje 
tekst dat belangrijk is om in gedachten te houden. 
Bijvoorbeeld omdat het elders wordt uitgelegd of als 
het iets is dat vaak wordt vergeten.  

 
Zie je het icoon “Actie”, dan beschrijven we iets waar 
je iets moet doen. Je moet bijvoorbeeld iets melden 
bij een instantie. 
 

Het icoon “Voorbeeld” staat bij een voorbeeld uit de 
praktijk. Dat kan een rekenvoorbeeld zijn, maar ook 
een voorbeeld over hoe je iets kunt doen.  
 

Het icoon “Formule” toont aan dat we iets berekenen 
of een rekenformule uitleggen. Je hoeft dat niet altijd 
te begrijpen, maar het vergroot wel je inzicht.  
 

Het icoon “Kies” staat bij een tekst waar je een 
keuze moet of kan maken. We proberen je op die 
plekken te helpen met het maken van een keuze. 
 

Zie je het icoon “Advies”, dan staat er iets dat voor 
iedere lezer een duidelijke richting aangeeft. We 
mogen eigenlijk geen advies geven, maar doen dat 
soms toch als het overduidelijk goed voor je is. 
 

Bij het icoon “Pas op” moet je opletten, daar 
beschrijven we iets waar je extra moet opletten om 
geen fout te maken. Het onderwerp dat we daar 
beschrijven is vaak een valkuil. 
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Het icoon “Belangrijk” staat bij teksten die 
noodzakelijk zijn om te lezen. Als je die overslaat, 
dan begrijp je misschien (het belang van) de uitleg 
die volgt of al is gegeven minder goed of onvolledig.  
 

Het “Tip”-icoon zie je daar waar een aanbeveling 
wordt gedaan, bijvoorbeeld een verwijzing naar een 
internetpagina. Dus niet bij iedere tip, anders zou 
het hele boek vol komen te staan met dit icoon. 

 
Zie je het icoon “Verhaal”, dan lees je daar 
achtergrondinformatie. Deze verhalen zijn bedoeld 
om moeilijke onderwerpen iets eenvoudiger uit te 
leggen. 
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Hoofdstuk 1 Jouw spaarplan 

Dit boek bevat meer dan 1.000 bespaartips. Hoeveel wil je 
besparen? Waar begin je? Wat is de reden dat je aan de slag 
gaat? Wat is je doel Hoe bereik je jouw spaardoel? In dit 
hoofdstuk helpen we je antwoorden te vinden op deze vragen.  
 
1.1 Je uitgaven 
Een bespaarplan begint met het onderzoek naar waar je jouw 
geld aan uitgeeft. Bij veel betaalrekeningen kun je dat al redelijk 
goed zien, als je online bankiert zie je bijvoorbeeld een keuze 
“huishoudboekje” of “inzicht in uitgaven”. Zo’n overzicht biedt 
de meeste informatie als je zoveel als mogelijk je uitgaven pint. 
Probeer daarom contant opnemen van geld zoveel mogelijk te 
beperken.   
 

Begin met het krijgen van overzicht. Breng al je 
uitgaven in kaart. Een voorbeeld daarvan vind je op 
de site www.FPVI.nl/geld-besparen, maar op 
internet vind je ook andere gratis huishoudboekjes. 

  
Er bestaan huishoudboekjes waarvoor je betaalt, 
maar we hebben nog nooit iets gezien waarvan we 
vonden dat het de prijs echt waard was. Betaal hier 
dus niets voor en zoek iets gratis dat bij je past. 
 
1.2 Overzicht en inzicht 

Probeer duidelijk te krijgen wat je inkomsten en uitgaven nu en 
de komende jaren zijn. Betrek daarbij ook alle schulden. Maak 
gebruik van een eenvoudige excelsheet of gratis 
planningsprogramma's via je bank. Ga na wat je per maand 
tekort komt of juist over houdt.  
 
1.3 Bepaal je doel 
Kom je per maand een bedrag tekort? Heb je met ons 
pensioenplan uit deel 3 van Pensioen voor Dummies berekend 
hoe groot jouw pensioengat is? Dan heb je jouw spaardoel in 

http://www.fpvi.nl/geld-besparen

