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tIps vooR GebRUIk

Het op orde brengen van uw post en administratie is een eerste belangrijke 
stap om inzicht in uw geldzaken te krijgen. Het helpt u belangrijke  
informatie snel terug te vinden en u weet precies hoe u er financieel voor 
staat. Dat geeft rust en overzicht.

Het begint bij het direct openen van uw post. Ongeopende rekeningen 
kunnen niet betaald worden. Uiteindelijk kan het te betalen bedrag zelfs 
oplopen door bijvoorbeeld boetes. Met deze tabbladen kunt u uw  
persoonlijke administratie bijhouden. Op elk tabblad staat welke brieven 
en andere papieren u erachter kunt bewaren. Daarnaast staan er handige 
informatie en/of tips op.

Behalve deze tabbladen heeft u in ieder geval nodig:

• Een ordner
• Een perforator 
• Een nietmachine

Voor een complete administratie is één ordner waarschijnlijk niet genoeg. 
Dan kunt u de tabbladen verdelen over twee of drie ordners. 

Administratie lastig?
Neem 1x per week een uurtje om uw administratie bij te werken.  
Ga aan tafel zitten en lees alle post door.

alleen bewaren
Een groot deel van de post bestaat uit allerlei berichten: een eindafrekening 
van het energiebedrijf, een overzicht van de betaalde hypotheekrente of 
een bericht over de volgende huurverhoging. Sorteer de post op afzender 
en stop alles achter het juiste tabblad. Dan raakt er niets zoek. Niet alle 
brieven hoeft u jarenlang te bewaren. Neem eens per jaar uw ordner 
helemaal door en beslis wat u wel of niet langer bewaart. Op de meeste 
tabbladen vindt u hiervoor tips. Tussen de post zit vaak de nodige reclame, 
bijvoorbeeld van de bank of van de maatschappij waar u een verzekering 
heeft. Bent u niet geïnteresseerd in hun aanbiedingen, dan kan die reclame 
meteen bij het oud papier. De rest bergt u op in de ordner.

Rekeningen betalen
Rekeningen worden meer en meer digitaal verstuurd. Voor het overzicht 
is het aan te raden om deze rekeningen te printen. Op alle rekeningen 
staat een datum waarop het geld betaald moet zijn. Schrijf op de rekening 
wanneer u het geld heeft overgemaakt en doe deze in de ordner. Betaalt u 
een rekening niet direct, stop deze dan achter het tabblad ‘Nog betalen’. 
Sorteer op vervaldatum. Kijk telkens als u uw administratie doen, of u nog 
rekeningen moet betalen. Regelt u uw bankzaken via internet? Dan kunt 
u uw betaalopdrachten klaarzetten voor uitvoering op een later tijdstip. 
Betaalde rekeningen kunt u in het algemeen na een jaar weggooien, tenzij 
u nog garantie heeft op het artikel. Voor energie en water krijgt u ieder jaar 
een eindafrekening. Als u die binnen heeft, hoeft u de rekeningen van het 
jaar daarvoor niet langer te bewaren. 
 

Rekeningafschriften
Eens per twee weken of eens per maand krijgt u een rekeningafschrift 
van de bank of giro. Controleer of uw betaalopdrachten zijn uitgevoerd, en 
of de juiste bedragen zijn afgeschreven. Doe de afschriften daarna in een 
apart opbergmapje voor rekeningsafschriften. Regelt u uw bankzaken via 
internet? Dan krijgt u niet altijd rekeningafschriften meer. In plaats daarvan 
kunt u de betalingen en het saldo controleren op de website van de bank. 
Als u dat wekelijks doet, houdt u overzicht.

post waar u op moet reageren
Op sommige post moet u reageren. U moet bijvoorbeeld belastingaangifte 
doen, of uw wilt bezwaar maken tegen een bepaalde beslissing van de 
gemeente. Bijna altijd moet u binnen een bepaalde termijn reageren.  
Die termijn staat in de brief. Lukt het u niet om de gevraagde actie te 
ondernemen, vraag dan hulp. Maak tot slot een kopie van uw reactie, en 
doe deze in uw ordner achter het juiste tabblad.

DOEN!
•  Maak de post dagelijks open, gooi direct weg wat u niet nodig heeft
•  Bewaar de post op een vaste plek in huis, BijvoorBeeld op een Bureau
• Bewaar rekeningafschriften van de Bank in een Mapje
• controleer de afschriften van de Bank
• spreek af Met uw partner wie de adMinistratie doet
• Betaal zoveel Mogelijk autoMatisch

NIET DOEN!
• post langer dan twee weken laten liggen
• post niet openMaken
• hopen dat uw rekening vergeten wordt
• garantieBewijzen weggooien
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noG betalen 

Bewaar achter dit tabblad 
Alle rekeningen die nog betaald moeten worden. 
Sorteer ze op de datum waarop ze betaald moeten zijn, dan ziet u in een 
oogopslag wanneer de eerstvolgende rekening aan de beurt is.
Kijk telkens als u uw administratie doet of u nog rekeningen moet betalen.
Als u uw bankzaken via internet regelt, kunt u betaalopdrachten inplannen. 

Schrijf op de rekening wanneer u het geld hebt overgemaakt en berg  
die vervolgens op bij de juiste uitgavenpost. De rekening van uw auto- 
verzekering bijvoorbeeld, stopt u na betaling achter het tabblad Vervoer.
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salaRIs oF UItkeRInG

Bewaar achter dit tabblad 
Alle salaris- of uitkeringsstrookjes van de afgelopen twee jaar, daarna  
kunnen ze weg. Jaaropgaven moet u vijf jaar bewaren. 

Bewaar ook de opgave van UWV over uw arbeidsverleden.
Daarnaast is het belangrijk om uw arbeidscontract, de bijlagen en  
verslagen van functioneringsgesprekken achter dit tabblad te bewaren.
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SCHrIJf OP DIT TABBLAD:
• sofinuMMers van alle gezinsleden

Sofinummers gezinsleden
Naam  
Sofinummer  
 

Naam  
Sofinummer

Naam  
Sofinummer

Naam  
Sofinummer

Naam  
Sofinummer

Naam  
Sofinummer 



andeRe InkoMsten
Bewaar achter dit tabblad 
Alle andere brieven met betrekking tot uw financiën die u zorgvuldig moet 
bewaren. 

Denk daarbij aan:
•  papieren van de Belastingdienst (zoals over uw huurtoeslag of  

de inkomstenbelasting)
• de Sociale Verzekeringsbank (voor de kinderbijslag)
• de studiefinanciering
• post van de gemeente (over bijvoorbeeld bijzondere bijstand)
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Voorbeeld
Tegemoetkoming of subsidie Kinderbijslag 
Uitbetaald door  Sociale Verzekeringsbank 
Correspondentienummer 
Bedrag per  €     per 3 maanden 
Contactpersoon    
Telefoon contactpersoon  

Tegemoetkoming of subsidie   
Uitbetaald door   
Correspondentienummer  
Bedrag per   
Contactpersoon   
Telefoon contactpersoon  

Tegemoetkoming of subsidie  
Uitbetaald door   
Correspondentienummer  
Bedrag per   
Contactpersoon   
Telefoon contactpersoon   

Tegemoetkoming of subsidie  
Uitbetaald door   
Correspondentienummer  
Bedrag per   
Contactpersoon   
Telefoon contactpersoon  

Tegemoetkoming of subsidie  
Uitbetaald door   
Correspondentienummer  
Bedrag per   
Contactpersoon   
Telefoon contactpersoon  SCHrIJf OP DIT TABBLAD 

• welke andere inkoMsten u heeft 
• het Bedrag per Maand, kwartaal of jaar 
• de instantie die de tegeMoetkoMing of suBsidie uitBetaalt 
•  eventueel de naaM en het telefoonnuMMer van uw contactpersoon  

Bij de Betreffende instantie 
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Wonen

Als u een koophuis hebt bewaar dan achter dit tabblad 
• de akte van vestiging, 
• afrekening erfpachtcanon, en 
• alle berichten van de Vereniging van Eigenaren.

Maak een overzicht van alle dingen die met uw huis  
te maken hebben. 
• Uw huurcontract, 
• berichten over uw huur, en
• het bericht van de gemeente over de WOZ-waarde. 

Contactpersonen

Naam woningcorporatie 
Telefoon doorgeven klachten 
Bereikbaar van – tot  
Telefoon betalingsadministratie   

Onderhoudsbedrijf cv  
Contactpersoon VVE  

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• telefoonnuMMer woningstichting voor doorgeven klachten
• telefoonnuMMer van de BetalingsadMinistratie woningstichting
• contactpersoon vereniging van eigenaren
• telefoonnuMMer onderhoudsBedrijf centrale verwarMing

TIP
huurders Met een laag inkoMen kunnen huurtoeslag aanvragen. deze
wordt uitBetaald door de Belastingdienst. kijk op www.toeslagen.nl
Bewaar de Berichten over de huurtoeslag achter het taBBlad andere 
INKOMSTEN. 
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eneRGIe en WateR
Bewaar achter dit tabblad
Alle rekeningen van gas, elektriciteit en water van het afgelopen jaar. 
De jaarrekeningen bewaart u drie jaar. Daarna kunnen ze weg.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
•  voorschot dat u Betaalt aan uw gas-, elektriciteits- en 

waterleverancier(s)
•  de Meterstanden die u heeft opgegeven aan uw gas- , elektriciteits- en 

waterleverancier(s)
•  de datuM waarop u de Meterstanden heeft opgegeven aan uw gas-,  

elektriciteits- en waterleverancier(s)
• Bedragen van de jaarafrekeningen

HANDIG
voor gas, elektriciteit en water Betaalt u iedere Maand een voorschot. 
uw verBruik wordt Bijgehouden Met een Meter. eén keer per jaar Moet 
u de Meterstanden doorgeven aan de leverancier. deze Berekent het 
Bedrag dat u dat jaar werkelijk had Moeten Betalen. daarna krijgt u  
een jaarafrekening.

HIErOP STAAT
• het Bedrag dat u het afgelopen jaar werkelijk had Moeten Betalen
• het Bedrag dat u terugkrijgt of Moet BijBetalen
• het voorschot dat u het koMende jaar Moet Betalen

Voorbeeld elektriciteit
jaar voorschot meterstand datum bedrag jaarafrekening
2008 € 70,- 0023467 22-11-08 €738,-

gas
jaar voorschot meterstand datum bedrag jaarafrekening
 €    €

 €    € 
 €    €

elektriciteit
jaar voorschot meterstand datum bedrag jaarafrekening
 €    €

 €    €

 €   €

water
jaar voorschot meterstand datum bedrag jaarafrekening
 €    € 
 €    € 
 €   € 
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GeMeente en WateRschap

Bewaar achter dit tabblad
• alle aanslagen van de gemeentelijke heffingen 
• de waterschapsheffingen van het afgelopen jaar.

Goed om te weten: als u een laag inkomen hebt, kunt u in veel gemeenten 
kwijtschelding krijgen van sommige heffingen. Informeer hiernaar bij de 
Sociale dienst.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
•  van alle gezinsleden de nuMMers van identiteitskaarten en/of  

rijBewijzen
•  de data waarop deze identiteitskaarten en/of rijBewijzen zijn  

verlopen

TIP
inwoners Met een laag inkoMen kunnen in veel geMeenten kwijtschelding 
krijgen van de heffingen van de geMeente en het waterschap. inforMeer 
Bij de sociale dienst in uw geMeente.

naam
 nummer geldig tot
identiteitskaart  
rijbewijs  

naam
 nummer geldig tot
identiteitskaart  
rijbewijs  

naam
 nummer geldig tot
identiteitskaart
rijbewijs
bromfietscertificaat 

naam
 nummer geldig tot
identiteitskaart  
rijbewijs  
bromfietscertificaat  
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teleFoon, kabel en InteRnet

Bewaar achter dit tabblad
De rekeningen van het afgelopen jaar en overzichten van:
• vaste-telefoonabonnement
• mobiele-telefoonabonnement
• kabelabonnement
• internetabonnement

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
•  naaM en telefoonnuMMer aanBieder(s) vast telefoonaBonneMent,  

MoBiel telefoonaBonneMent, kaBelaBonneMent en/of internet- 
ABONNEMENT

• uw klantnuMMer(s)
• per welke datuM u aBonneMent(en) kunt opzeggen

TIP
wilt u een aBonneMent opzeggen?
noteer de datuM waarop u dat uiterlijk kunt doen, in uw agenda.
of Beter nog: doe het direct!
op www.jaMes4you.nl vindt u inforMatie over het opzeggen van allerlei 
ABONNEMENTEN.

Voorbeeld
aanbieder phonehome
telefoonnummer 0991234 567
soort abonnement mobiel pieter (06 11 22 33 44)
klantnummer et851225
kosten per € 25 per maand
op te zeggen per 31 maart 2009

aanbieder 
telefoonnummer 
soort abonnement 
klantnummer 
kosten per 
op te zeggen per 

aanbieder  
telefoonnummer 
soort abonnement 
klantnummer 
kosten per 
op te zeggen per 

aanbieder 
telefoonnummer 
soort abonnement 
klantnummer 
kosten per 
op te zeggen per 

aanbieder  
telefoonnummer 
soort abonnement 
klantnummer 
kosten per 
op te zeggen per 
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ZoRG

Bewaar achter dit tabblad
Al uw brieven, polissen en rekeningen die met ziektekosten te maken  
hebben.  

Denk hierbij aan:
• de laatste polis zorgverzekering
• brieven over de premies en de algemene voorwaarden
• kopieën van rekeningen die u bij uw zorgverzekeraar hebt ingediend
• de registratiebevestiging van het donorregister.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• naaM en telefoonnuMMer zorgverzekeraar
• uw correspondentienuMMer
•  het soort verzekering(en) die u heeft, de preMie(s) en per welke  

datuM u de verzekering kunt opzeggen
• naaM en telefoonnuMMer thuiszorgorganisatie
• uw correspondentienuMMer

HANDIG
Bewaar Berichten over de zorgtoeslag achter het taBBlad andere  
inkoMsten. vindt u het praktisch oM alle papieren voor de Belastin-
gaangifte Bij elkaar te Bewaren? doe correspondentie over aftrek 
Buitengewone uitgaven achter het taBBlad Belasting. 

TIP
veel Mensen kunnen via de Belasting geld terugkrijgen voor 
ziektekosten. heeft u hulp nodig Bij het invullen van uw Belasting- 
aangifte? op de weBsite www.aangifteloont.nl vindt u organisaties  
DIE U KUNNEN ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN. 

zorgverzekeraar 
Correspondentienummer
Telefoonnummer
soort verzekering(en)  
Op te zeggen per 
premie(s)  
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veRZekeRen

Bewaar achter dit tabblad
Al uw verzekeringspolissen. Zodra u een nieuwe polis ontvangt, kun je de 
oude versie weggooien. 

Bewaar ook kopieën van rekeningen die je al hebt ingediend en een kopie 
van het declaratieformulier. 

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• naaM en telefoonnuMMer tussenpersoon verzekeraar
•  het soort verzekeringen dat u heeft, de preMie(s) en de datuM per  

wanneer u de verzekeringen kunt opzeggen
• uw correspondentienuMMer(s)

BELANGrIJK
soMMige verzekeringen zijn voor iedereen noodzakelijk. dit zijn:
• een zorgverzekering
• een inBoedelverzekering
• een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp)

HANDIG
polissen voor een studieverzekering kunt u ook Bewaren achter het  
taBBlad kinderopvang, school & studie.
polissen voor een lijfrenteverzekering kunt u ook Bewaren achter het 
taBBlad pensioen.

TIP
u kunt er ook voor kiezen oM de verzekeringspolissen te Bewaren  
achter het taBBlad van de Betreffende uitgavenpost. de polis van een  
autoverzekering Bewaart u dan achter het taBBlad vervoer. het 
voordeel daarvan is, dat u in één oogopslag een overzicht heeft van  
alle vaste autokosten. dezelfde keuze heeft u voor de polis van uw 
zorgverzekering. deze kunt u ook Bewaren achter het taBBlad zorg.

Voorbeeld
Soort verzekering inboedel
verzekerd bij j & janssen assurantiën
telefoonnummer 030 1234 567
correspondentienr. eM426486
premie  € 150 per jaar
op te zeggen per 1 maart 2010

Soort verzekering  
Verzekerd bij  
Telefoonnummer  
Correspondentienr.  
premie   
Op te zeggen per   

Soort verzekering  
Verzekerd bij  
Telefoonnummer  
Correspondentienr.  
premie   
Op te zeggen per  

Soort verzekering  
Verzekerd bij  
Telefoonnummer  
Correspondentienr.  
premie   
Op te zeggen per   

Soort verzekering  
Verzekerd bij  
Telefoonnummer  
Correspondentienr.  
premie   
Op te zeggen per 
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kIndeRopvanG, school & stUdIe
Bewaar achter dit tabblad
De overeenkomst met het kinderdagverblijf en rekeningen van school- en 
studiekosten. 

Kijk ook bij de Belastingdienst én bij de Informatie Beheer Groep of u 
toeslagen of tegemoetkomingen kunt krijgen. Bewaar die informatie,  
want het is goed om te weten waar u recht op hebt, nu of later.

HANDIG
als u een studieschuld aflost Bij de iB-groep, krijgt u ieder jaar  
een Bericht terugBetalen Met inforMatie over de hoogte van uw  
studieschuld. dit kunt u ook Bewaren achter het taBBlad lenen.

HANDIG
Bewaar Berichten over de kinderopvangtoeslag, tegeMoetkoMing 
schoolkosten en studiefinanciering achter het taBBlad andere  
INKOMSTEN.

BELANGrIJK
Bewaar diploMa’s Bij voorkeur in een kluis. 
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contRIbUtIes & abonneMenten

Bewaar achter dit tabblad
Al uw rekeningen van alle verenigingen of organisaties waarvan u lid  
bent zodat u snel kunt nazoeken wanneer u weer je lidmaatschap of 
abonnementsgeld moet betalen. En u ziet ook wanneer u kunt opzeggen 
voordat het stilzwijgend wordt verlengd. Niets is zo vervelend als net te 
laat zijn en dan weer voor een jaar ergens aan vastzitten.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
•  verenigingen / organisaties waarvan u lid Bent of die u financieel  

STEUNT
•  kranten / tijdschriften waarop u een aBonneMent heeft
•  de kosten per Maand, kwartaal of jaar
•  per welke datuM u het lidMaatschap / aBonneMent kunt opzeggen

TIP
wilt u een lidMaatschap of een aBonneMent opzeggen?
noteer de datuM waarop u dat uiterlijk kunt doen, in uw agenda.
of Beter nog: doe het direct!
op www.jaMes4you.nl vindt u inforMatie over het opzeggen van allerlei 
ABONNEMENTEN.

Voorbeeld
vereniging/organisatie zwemclub waterpret
Kosten per €120 per jaar
op te zeggen per 1 september

Lidmaatschappen
vereniging/organisatie 
Kosten per 
Op te zeggen per

vereniging/organisatie 
Kosten per 
Op te zeggen per

vereniging/organisatie 
Kosten per 
Op te zeggen per

vereniging/organisatie 
Kosten per 
Op te zeggen per

Abonnementen
krant / tijdschrift   
Kosten per  
Op te zeggen per

krant / tijdschrift   
Kosten per  
Op te zeggen per

krant / tijdschrift   
Kosten per  
Op te zeggen per

krant / tijdschrift   
Kosten per  
Op te zeggen per
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veRvoeR

Bewaar achter dit tabblad

Alle autozaken, zoals: 
• de autoverzekering
• de rekeningen van de garage, en 
• de afschriften van de motorrijtuigenbelasting. 

Let er goed op dat u niet vergeet de APK op tijd te vernieuwen.

Ook als u geen auto hebt, zijn er toch kosten voor vervoer die u dient te 
bewaren. Denk daarbij aan een OV abonnement, een brommer of deelauto.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• kenteken auto of Motor
• gegevens  verzekering auto, Motor of (BroM)fiets
• Bedrag en BetaalterMijn MotorrijtuigenBelasting
• datuM aflopen apk
•  de kredietverstrekker van de lening, het geleende Bedrag, de Maand-

LASTEN EN DE EINDDATUM
• telefoonnuMMer garage
• fraMenuMMer fiets
• nuMMer van aBonneMent openBaar vervoer
• datuM waarop aBonneMent openBaar vervoer is verlopen

HANDIG
vindt u het praktisch oM alle papieren voor de Belastingaangifte Bij 
elkaar te Bewaren? doe uw ov-verklaring dan achter het taBBlad  
Belasting.

polissen van uw auto- of andere verzekeringen kunt u ook Bewaren 
achter het taBBlad verzekeren.

TIP
reizigers Met een ns-vervoerBewijs kunnen Bij vertraging een deel van  
de vervoerskosten terugvragen. kijk voor Meer inforMatie op www.ns.nl 
en zoek op geld terug Bij vertraging.

Auto, motor, of bromfiets
Kenteken
Verzekerd bij 
Soort verzekering 
Op te zeggen per 
premie  
Bedrag motorrijtuigenbelasting
apk tot 
Telefoonnummer garage 

Lening bij 
geleend bedrag 
Maandlasten  
Einddatum

fiets
framenummer fiets 
Verzekerd tot 
Verzekeringsmaatschappij

Openbaar vervoer
naam gezinslid soort abonnement nummer geldig tot
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pIn betalen

Bewaar achter dit tabblad
De algemene voorwaarden van de bank

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• nuMMers van Bankrekeningen
• nuMMers van Bankpasjes (niet de pincodes!)
• naaM en telefoonnuMMer Bank
• telefoonnuMMer waar u Moet Melden dat een Bankpasje zoekgeraakt is  
• naaM en adres van personen die u geMachtigd heeft
• rekeningen die u autoMatisch Betaalt

BELANGrIJK
regelt u uw Bankzaken via internet? dan krijgt u niet altijd rekening-
afschriften Meer. in plaats daarvan kunt u de Betalingen en het saldo 
controleren op de weBsite van de Bank. Maak er een gewoonte van oM  
dat wekelijks te doen. dan raakt u het overzicht niet kwijt. 

TIP
• Bewaar rekeningafschriften in het speciale Mapje van de Bank.
•  Bewaar pinBonnen in uw porteMonnee. controleer op het  

rekeningafschrift of het juiste Bedrag is afgeschreven.  
daarna kunnen de pinBonnen in de prullenBak.

Voorbeeld
rekeningnummer Bank Op naam van
123456789 thuisbank pieter en/of anna
 
rekeningnummer Nummer bankpasje Meldnummer
   pasje vermist
123456789 000Xyz 030 1234567

rekeningnummer Naam en telefoonnummer gemachtigde
123456789 Marijke, telefoon 030 1234567

Betaling aan Van rekeningnummer Bedrag per
krant 123456789 € 70 per kwartaal

rekeningnummers
Rekeningnummer Bank Op naam van

 
Bankpasjes
Rekeningnummer Nummer bankpasje Meldnummer  
   pasje vermist

Gemachtigden
rekeningnummer naam en telefoonnummer gemachtigde

    

Automatische betalingen
Betaling aan Van rekeningnummer Bedrag per
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spaRen en beleGGen

Bewaar achter dit tabblad
Bewaar de gegevens van spaar- en beleggingsrekeningen en een  
eventuele spaarloonregeling. 

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• nuMMers van spaar- of Beleggingsrekeningen
•  naaM en telefoonnuMMer Bank
• internetadres spaar- of Beleggingsrekeningen
• datuM vrijvallen saldo spaarloonrekening

HANDIG
polissen voor een studieverzekering kunt ook Bewaren achter het  
taBBlad kinderopvang, school en studie. polissen voor een lijfrente-
verzekering kunt u ook Bewaren achter het taBBlad pensioen. 

TIP
overzichten van spaar- of Beleggingsresultaten kunt u Bewaren in een 
speciaal Mapje dat u van de Bank voor dit doel heeft gekregen. heeft u 
zo’n Mapje niet, of spaart/Belegt u via internet, Bewaar de overzichten 
dan in deze ordner.

rekeningnummers
naam en (internet)adres rekeningnummer soort rekening

Vrijvallende bedragen spaarloonregeling
Bedrag Komt vrij op 

jaarlijkse rente en vrijvallende bedragen worden overgeschreven naar 
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lenen
Bewaar achter dit tabblad
• contracten van leningen
• voorwaarden van creditcards en klantenkaarten
• overzichten van de aflossingen

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• de kredietverstrekker
• het geleende Bedrag
• de Maandlasten
• de einddatuM

TIPS
zorg ervoor dat de looptijd van een lening korter is dan de levensduur 
van het artikel waarvoor u leent. proBeer een lening voor een auto 
waarMee u vier jaar wilt doen, dus Binnen die periode af te lossen. 

twijfelt u of u een lening kunt afBetalen? u kunt eerst een tijdje 
‘proefdraaien’ door iedere Maand een vast Bedrag te sparen. lukt dat 
niet, dan is het niet verstandig oM een lening af te sluiten. het lukt dan 
waarschijnlijk ook niet oM een lening af te lossen.

Voorbeeld
lening bij  geleend bedrag maandlasten einddatum
veiliglenen.nl € 2.000,00 € 100,00 1 juli 2010

leningen
lening bij  geleend bedrag maandlasten einddatum
 €  €  
 €  €    
 €  €   
 €  € 
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pensIoen
Bewaar achter dit tabblad
Belangrijke brieven en overzichten die u krijgt, zodat u later weet waar u 
recht op hebt. Dat is zeker handig als u meerdere polissen hebt, dan weet  
u in een oogopslag wat u van welke organisatie hoort te krijgen.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
•  de pensioenfondsen/-verzekeraars waar u Bedrijfspensioenen heeft 

opgeBouwd
•  de verzekeraars waar u polissen voor eXtra pensioensparen heeft 

afgesloten
• het soort product dat u heeft afgesloten
• de einddatuM

Voorbeeld bedrijfspensioenen
Werkgever Gewerkt in periode Pensioenfonds/  
  verzekeraar
gemeente jan. 1990 – okt. 1995 aBp

Voorbeeld extra bedrijfspensioenen
Afgesloten bij Soort product Loopt af op
lekkerluileven! pensioenplus! 1 mei 2024

Bedrijfspensioenen
werkgever gewerkt in periode pensioenfonds / 
  verzekeraar

 
Extra pensioensparen
Afgesloten bij Soort product Loopt af op



Voorbeeld
Aankoop dvd
garantie tot 31 augustus 2010
Aankoopbedrag € 85,-
Leverancier koopmarkt
adres poststraat 12, Bruingoedstad
telefoonnummer 030 1234 567

Aankoop  
garantie tot    
Aankoopbedrag 
Leverancier  
Adres  
Telefoonnummer  

Aankoop  
garantie tot    
Aankoopbedrag 
Leverancier  
Adres  
Telefoonnummer

Aankoop  
garantie tot    
Aankoopbedrag 
Leverancier  
Adres  
Telefoonnummer

Aankoop  
garantie tot    
Aankoopbedrag 
Leverancier  
Adres  
Telefoonnummer
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bonnetjes & GaRantIebeWIjZen
Bewaar achter dit tabblad
Bonnetjes van grotere aankopen. Zeker als u aanspraak wilt maken  
op garantie, is het belangrijk dat u de aankoopbon hebt. 

Trouwens, ook van kleinere aankopen is het goed om bonnetjes  
te bewaren, bijvoorbeeld voor als de verzekering daarom vraagt na  
een inbraak.

SCHrIJf OP DIT TABBLAD
• aankoop en aankoopBedrag
• aankoopdatuM en garantieterMijn
• naaM, adres en telefoonnuMMer leverancier

TIPS
print dit taBBlad nog een paar keer eXtra.

Bewaar niet alleen Bonnen van grote aankopen zoals MeuBels en  
apparatuur. ook Bonnen van kledingaankopen kunnen Belangrijk zijn als 
u schade heeft door Brand, inBraak of verlies. de verzekeraar kan er dan 
naar vragen. Bewaar de Bonnen in een aparte Map of een speciaal doosje.
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De Belastingdienst verwacht dat u van sommige dingen overzichten kunt 
aanbieden. 

Denk hierbij aan: 
• rekeningen van aftrekbare kosten (hypotheekrente of ziektekosten), of 
• een overzicht van begin- en eindstanden van al uw bankrekeningen. 

Ook is het goed om kopieën van uw aangiften te bewaren en van de 
aanslagen die u ontvangt van de Belastingdienst.
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extRa tabblad
Bewaar achter dit tabblad
Papieren, rekeningen en documenten die u niet kunt onderbrengen achter 
een ander tabblad 

In deze ordner zijn dat
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