
                                                                                                                
                                                                    

Handige websites en tips  

 

Inzicht en overzicht 

Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar jouw geld blijft en hoe je het doet in 

vergelijking met anderen. Je ontvangt tips die helpen goede eigengeldkeuzes te maken. Je 

vindt deze test op: https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0   

 

Welk geldtype ben jij? 

Doe de gratis Geldtypen Test - Eef van Opdorp en weet wie er bij jou de financiële 

beslissingen neemt. Is dat de Struisvogel, de Held of bijvoorbeeld de Sint-bernard?   

  

Inkomen  

www.toeslagen.nl  

www.berekenuwrechtplus.nl 

www.mijnpensioenoverzicht.nl 

www.mijnoverheid.nl  

www.belastingdienst.nl  

www.svb.nl   

www.mijnuwv.nl  

www.loonwijzer.nl  

www.salariskompas.nl  

www.nibud.nl   

www.duo.nl  

  

Verzekeringen  

www.geld.nl  

www.interpolis.nl 

www.consumentenbond.nl 

www.independer.nl    

www.verzekeraars-vergelijken.nl 

www.pricewise.nl   

www.inshared.nl  

www.allevergelijksites.nl 

www.verzekering.nl   

 

 

https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0
https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0
https://www.eefvanopdorp.nl/test/


 

Zorgverzekering  

www.geld.nl  

 www.zorgkiezer.nl  

www.zorgwijzer.nl  

www.consumentenbond.nl  

www.independer.nl  

www.kieskeurig.nl   

www.pno.nl   

www.overstappen.nl  

  

Energie  

www.milieucentraal.nl (Kijk hier voor milieubesparende subsidies!)  

www.consumentenbond.nl  

www.gaslicht.com  

www.energieleveranciers.nl  

www.overstappen.nl   

www.energievergelijk.nl   

www.overstappen.nl 

www.pricewise.nl   

  

Telecom  

www.independer.nl 

www.totaalwijzer.nl 

www.bellen.com 

www.internetten.nl 

www.hoyhoy.nl  

www.breedbandwinkel.nl  

www.3-in-1.nl  

www.internetvergelijken.nl  

  

Vervoer  

Dagkaarten NS bij Kruidvat, AH, HEMA, Blokker 

www.spoordeelwinkel.nl   

www.treinreiziger.nl   

www.blablacar.nl 

www.greenwheels.nl   

www.deelauto.nl   

www.snapcarr.nl  www.mywheels.nl   

www.routeplanner.nl (vergelijken ov en benzinekosten)  

www.milieucentraal.nl  

  



Leningen/schulden  

www.zelfjeschuldenregelen.nl   

www.schuldenwijzer.nl  

www.nibud.nl   

www.schuldinfo.nl (handige voorbeeldbrieven en berekeningen) 

www.geldfit.nl   

   

Pubers & Poen  

www.nibudjong.nl  

www.wijzeringeldzaken.nl (checklist zakgeld) 

www.studieplan.nl  www.duo.nl   

Checklist geldafspraken NIBUD  

Checklist geldafspraken met je kind:  

www.nibud.nl/consumenten/geldafspraken-met-uw-puber/  

  

Uitjes en vakanties  

www.vakantieveilingen.nl (let op dat er geen abonnement aan vast zit!!!) 

www.ab-in-den-urlaub-deals.de (via Duitsland boeken) 

www.uitvooreentientje.nl   

www.groupon.nl   

www.socialdeal.nl   

www.ticketveiling.nl   

www.voordeeluitjes.nl   

Abonneer op nieuwsbrieven reisorganisaties   

  

Allerlei  

www.thuisafgehaald.nl (lekker eten in de buurt!)  

www.scoupy.nl (voor gratis producten via CashBack systeem)  

www.mijnkorting.nl   

www.korting.nl   

www.kortingscode.nl   

www.coupon.startpagina.nl   

www.gratis.nl  

www.gratisoptehalen.nl   

www.gratisaftehalen.nl  

www.ruilhandelmarkt.nl   

Maak gebruik van ruilsites via Facebook etc.   

   

 

 

 

 

http://www.schuldenwijzer.nl/


 

 

 

 

Bestel het boek Gek van geld tps://bit.ly/3JngJHZ 

                                                                                                                                                

 

 

 

Samenvatting boek   
Heb je last van geldstress? Verdien je prima, maar verdwijnt het geld als sneeuw voor de 

zon? Of zou je graag meer financiële vrijheid hebben om bijvoorbeeld minder te gaan 

werken?  

  

Eef van Opdorp (bekend van het tv-programma Uitstel van Executie) leert je anders kijken 

naar de relatie die je met geld hebt. Beter met geld omgaan is geen kwestie van kille 

rekensommetjes, maar van goed luisteren naar je gevoel. Net als in relaties geldt: wat je 

aandacht geeft groeit. En dat zie je terug op je bankrekening.  

Verdiep je in je geldbrein, je geldgeschiedenis en je onbewuste patronen. Ben je een sint-

bernardshond of meer een struisvogel? De geldtypetest laat zien welke strategieën voor jou 

werken om meer te sparen, investeren en/of te beleggen.  

  

Uit de verhalen uit Eefs moneycoachpraktijk blijkt welke enorme impact geld heeft op ons 

leven. De mensen die bij haar aankloppen zijn het overzicht helemaal kwijt, maar zodra ze 

hun relatie met geld verbeteren, groeit hun (financiële) vrijheid.  

Dit boek is voor iedereen die meer uit zijn bankrekening wil halen, of je nu ondernemer bent 

of in loondienst, wannabe miljonair of gewoon wat extra’s wil sparen. Met 

praktijkvoorbeelden van de nuchterste coach van Nederland en de beste tips voor jouw 

persoonlijke geldtype.  

  

Heel veel plezier en succes!   

  

https://d.docs.live.net/15fac6529a106a2c/Documenten/Lezingen%20en%20Syncasso/
https://bit.ly/3JngJHZ
https://bit.ly/3JngJHZ

