
Je kan geld sparen door je budget goed te beheren. Onderstaande tips helpen je op

weg:

1. Maak een overzicht

Maak eerst een overzicht met wat je binnenkrijgt en wat je uitgeeft. Dan zal je ook

zien hoeveel geld je over hebt, en welke uitgaven je kan verminderen of vermijden.

Misschien heb je nog abonnementen lopen die je niet meer nodig hebt? Bijv. tv,

telefoon, tijdschriften ...

Zie ook: hoe vermijd ik dat ik te veel uitgeef?

2. Spaar niet te veel

Spaar niet te veel, zodat je alle rekeningen kan betalen als je die hebt. Sparen doe

je met geld dat je kan missen.

Spaar voor 1 ding tegelijk. Voor meer dingen sparen, duurt veel langer. En dat hou

je minder vol.

Hou je spaardoel ook haalbaar. Dan blijf je gemotiveerd om te sparen. Kan je elke

maand maar 5 euro sparen? Spaar dan niet meteen voor de nieuwste iPhone, maar

voor iets wat haalbaar blijft.

Hoelang moet je sparen voor die laptop of reis? Reken het zelf uit

3. Zet je spaargeld op een spaarrekening of beleg

Het is veiliger om je spaargeld op een rekening bij de bank te zetten. Dan krijg je

ook nog wat interest: een klein bedrag per jaar omdat je je geld op die rekening

zet.

Verschillende banken en spaarrekeningen hebben verschillende intresten. Vergelijk

via Wikifin of Spaargids.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je eventueel ook beleggen. Wil je beleggen maar

geen idee hoe je dit aanpakt?

4. Schrijf je spaargeld automatisch over

Laat elke maand een klein bedrag automatisch overschrijven naar je

spaarrekening. Het is gemakkelijker om regelmatig een klein bedrag te sparen dan

af en toe een groot bedrag.

5. Zet extra geld direct opzij

Krijg of verdien je iets extra’s (geld voor je verjaardag …)? Zet dat geld meteen

opzij. Je verwachtte het niet, dus je zal het ook niet missen.

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.
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Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://admin.watwat.be/geld/hoe-vermijd-ik-dat-ik-te-veel-geld-uitgeef
http://www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/spaarcalculator
http://www.wikifin.be/nl/spaarsimulator
http://www.spaargids.be/
https://mijngeldenik.be/blog/5-word-jij-de-nieuwe-beursgoeroe
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
tel:102
https://www.jac.be/mail
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://awel.be/forum


6. Vertel het aan vrienden en familie

Deel de boodschap. Vertel aan je familie of vrienden waarvoor je spaart. Als zij jou

steunen, hou jij langer vol.
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Weet jij hoeveel het kost om alleen te wonen? Doe de test!
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