
Hoe weet ik of ik te veel koop?

Iedereen koopt weleens spullen die ze niet echt nodig hebben. En jij?

Dan koop jij misschien ook meer dan goed is voor jou en je bankrekening.

Tips om minder te kopen

Waarom koop je zoveel?

Check geregeld je bankrekening! Zo behoud je makkelijker het overzicht over je

uitgaven en inkomsten.

Door BudgetInZicht 11-18 jaar

HOE VERMIJD IK DAT IK TE VEEL KOOP?

Geeft je omgeving regelmatig opmerkingen over je koopgedrag?•

Vind je shoppen heel belangrijk?•

Koop je heel wat dingen die je niet nodig hebt?•

Koop je heel wat dingen die je niet gepland had?•

Geloof reclame niet. Reclame wil je niet informeren of gelukkig(er) maken.

Reclame wil je dingen laten kopen die je misschien niet nodig hebt.

•

Laat je niet misleiden door de naam van een bekend merk. Vaak vind je even

goede producten bij een goedkoper merk.

•

Maak een lijst met dingen die je moet betalen (zoals je vervoer naar school)

en een lijst met dingen die leuk zijn, maar die je niet echt nodig hebt. Zet geld

opzij voor de dingen die je moet betalen. Het geld dat overblijft is voor de

leuke, maar niet noodzakelijke dingen.

•

Spreek met jezelf en een vriend(in) af om bijvoorbeeld een maand niets

nieuws te kopen.

•

Wacht enkele dagen om iets te kopen. Zo vermijd je dat je iets koopt zonder

na te denken.

•

Wandel niet te vaak langs winkels. Je kan beter verleidingen weerstaan als je

ze niet ziet. Passeer je elke dag een winkelstraat? Neem dan een andere

weg.

•

“Omdat het gezellig is met vrienden” Denk na: welke andere leuke dingen

kan je samen met vrienden doen?

•

“Omdat het een leuke hobby is” Misschien zijn er nog andere, goedkopere

hobby’s die je ook leuk vindt?

•

“Omdat kopen mij een goed gevoel geeft” Probeer de volgende keer dat je

iets koopt te voelen hoelang het goede gevoel duurt. Vaak is dat maar kort.

•

https://www.wakosta.be/


Weet jij hoeveel het kost om alleen te wonen? Doe de test!
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