Haal meer uit je geld

Tips en informatie over geldzaken in de regio Breda

Op deze pagina’s vind je tips om zoveel mogelijk te doen met
je geld. Handige adressen, bespaartips, tweedehands winkels en
meer.
Kom je elke maand geld te kort?
Weet je niet waar het blijft?
Is je geld op voor de maand om is?
In de gratis budgetcursus ‘Een Held met Geld’
onderzoeken we hoe jij met geld omgaat.
Met voorbeelden en opdrachten ontdek je hoe je
financiële problemen kunt voorkomen.
Je leert bewuster om te gaan met je geld.
En overzicht te houden over je financiën.
Onverwachte uitgaven overvallen je dan minder
en dat geeft rust.
Je krijgt ook informatie over regelingen waar je
misschien voor in aanmerking komt. De budgetcursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Voor deelname
hoef je niet te betalen.
Meer informatie.

Gaat je inkomen veranderen?
Kijk op tijd wat de gevolgen zijn!
Hoe ziet je nieuwe financiële situatie eruit? Wat
zijn de inkomsten en uitgaven?
Heb je recht hebt op voorzieningen, huur- en
zorgtoeslag?
Kun je ergens op bezuinigen? bijvoorbeeld op
energie, verzekeringen, je telefoon, tv, internet- en
telefoonabonnementen, uitjes, kleding, boodschappen?
Als je inkomen daalt moet je je financiële huishouding aanpassen. In de workshop ‘Financiële nieuwe
start’ kijken we naar de gevolgen van je inkomensverandering. Het is een eenmalige gratis bijeenkomst van 3 uur. Meer informatie.
Wil je meer grip op je financiële situatie? Dan kun
je je ook aanmelden voor zes bijeenkomsten van
de gratis budgetcursus ‘Een Held met Geld’.

Tip!
Vergelijk de premies voor verzekeringen op
www.independer.nl. Een zorgverzekering is verplicht;
een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering zijn
noodzakelijk.

Tip!

Betalingsachterstanden? Daar moet je snel
iets aan doen! Een stappenplan vind je op
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Liever een individueel advies?
Maak dan een afspraak voor een eenmalig
budgetadviesgesprek. Dat kost je niets.
Bel met het IMW: tel. 076 – 530 58 88.

Goede zorg doen we samen
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Betaalbare hulp in en om huis
Hulp nodig bij de wekelijkse schoonmaak?
Bij de boodschappen?
Een klus in huis of in de tuin?
Bij het opruimen van de zolder?
Iedereen kan voor klussen in en om het huis terecht bij ‘Werk aan de wijk’.
Met een Bredapas betaal je € 6,00 per man, per
uur. Heb je die niet? Dan betaal je € 10,00. Dit is
exclusief eventuele vervoerskosten.
‘Werk aan de Wijk’ is te bereiken via 076 – 578 09 60, maandag tot en met donderdag van
8.30 tot 17.00 uur, vrijdag tot
12.30 uur.
Mailen kan ook:
info@werkaandewijk.nl.
Voor alle diensten en projecten:
werkaandewijk.nl.

Tip!

Regenachtig weer? Neem je verzekeringspolissen eens door. Passen ze nog wel bij je?

Een huishoudboekje
ouderwets?
Weet jij wat je per maand betaalt aan boodschappen?
Of aan uitgaan, verjaardagen, kleding?
In 2 á 3 maanden kun je daar een goed beeld van
krijgen.
Bewaar bonnen en noteer de bedragen elke dag (!),
want dan vergeet je niets.
Omschrijf je uitgaven in eten en drinken, kleding,
persoonlijke verzorging, huishoudartikelen, huisdieren, tijdschriften, bloemen, cadeautjes e.d.
Tel de bedragen van een hele week bij elkaar op.
Neem voor iedere week een nieuwe bladzijde.
Je ontdekt dan waar je misschien op kunt bezuinigen.

Tip!

Wat voor geldtype ben jij?
Test het op https://geldtypetest.nibud.nl/

Als een uitvaart een schuld dreigt
te worden
Wanneer een geliefde overlijdt en je hebt het
financieel niet breed, dan kom je voor een aantal
lastige vragen te staan:
• Wat doe je als er geen uitvaartverzekering is?
• Wat kun je zelf regelen om kosten te besparen?
• Waar kun je aankloppen voor extra financiële
hulp?
• Wat moet je doen als de overledene schulden
achterlaat?
• Wat zijn de gevolgen van beneficiair aanvaarden
of verwerpen van de erfenis?
De uitvaartcoaches van SamSam helpen mensen
met een smalle beurs. Zij zijn goed thuis in de
regelgeving rond een uitvaart en weten hoe je
de kosten beperkt kunt houden. Ook kunnen zij
doorverwijzen voor diverse vormen van hulpverlening. Voor de inzet van de coaches hoef je niet te
betalen.
Meer informatie.

Tip!
Blijven er rekeningen liggen door een rommelige
administratie? Met ‘Financiële administratie bewaren’ van het Nibud heb je dat zo opgelost.
www.nibud.nl.
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Tip!
Geef je ongemerkt veel geld uit? Noteer je dagelijkse uitgaven. Je merkt snel waar je geld blijft. En
je zal zien dat je dan minder geld uitgeeft!

Wat kost een huisdier per maand?
Je wil graag een huisdier, een hond bijvoorbeeld.
Enig idee wat dat kost?
Naast de aanschaf, heb je kosten die elke maand
terugkomen: van € 3,50 voor een vis tot minimaal € 85 voor een hond.
Voor een hond ben je al gauw € 1000 per jaar
kwijt . Met inenten, ontwormen, antivlooienmiddelen, verzekeren, voer, hondenbelasting en een
trimbeurt. Per maand is dat € 85.
Een kat is goedkoper en kost ongeveer € 35 euro
per maand. Reken op € 50 tot € 100 voor sterilisatie of castratie.
Bij die maandelijkse bedragen zitten geen kosten
voor medicijnen, operaties, fysiotherapie, een pension, een crematie of begrafenis.

een aantal dierenwinkels kun je doneren voor deze
voedselbank. Kijk voor meer informatie op Facebook.
Kosten voor de dierenarts
Stel: je huisdier heeft acute medische hulp nodig
maar je hebt weinig geld. Misschien kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage van Stichting
waarborgfonds Quidem Carus. Op Quidamcarus.
nl lees je meer over de werkwijze en de voorwaarden.

Voordelige keus: konijn of kanarie
Een konijn plus onderkomen kost eenmalig ongeveer € 200 en maandelijks € 15. Reken voor
een kanarie op eenmalig € 120 (inclusief kooi) en
maandelijks € 7.
Meer informatie: RADAR.AvroTros.nl wat kost
een huisdier.
Voedselbank voor huisdieren
Breda kent een voedselbank voor huisdieren. Bij

Tip!
Trouwen, kinderen krijgen, ziek of arbeidsongeschikt raken, met pensioen gaan of overlijden:
allemaal belangrijke gebeurtenissen in je leven die
van invloed zijn op je verzekeringen. Kijk voor
praktische informatie op www.verzekeraars.nl

Eerste hulp kost je je eigen risico
Ga je zonder verwijzing naar de spoedeisende hulp
(SEH) van een ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je
wordt terugverwezen naar je huisarts.
Een behandeling op de eerste hulp kost minstens
€ 385. Dat betaal je uit je eigen risico. Een consult
bij je huisarts valt buiten je eigen risico.
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Stoppen met roken: tel uit je
winst!
Stel: je rookt 20 sigaretten per dag. Maandelijks
kost je dat dik € 200. Als je erin slaagt een jaar lang
niet te roken heb je € 2.400 uitgespaard. Na 5 jaar
is dat bedrag € 9.000.
Kijk wat je kunt doen op nustoppenmetroken.nl.
Vraag je huisarts om hulp als je niet zelfstandig
kunt stoppen.

Tip!
Nog nooit een maandbegroting opgesteld?
Kijk op www.nibud.nl

Al een fiets voor € 25
Voor betaalbare fietsen én voor fietsreparaties kun
je terecht in Namenstraat 62. Tweedehandsjes zijn
te koop van 25 euro tot 60 euro.
Kun je zelf sleutelen? ‘Opknappertjes’ zijn er al
voor een tientje. Meer informatie: 076 – 578 09 60
en werkaandewijk.nl. Ook bij Vindingrijk Breda zijn
fietsen te koop.

Iets kapot? Naar het Repair Café
In het Repair Café zijn gereedschap, materialen en
deskundige vrijwilligers aanwezig. Om je te helpen
met het repareren van kleding, (elektrische) apparaten, fietsen, speelgoed, kleine meubels, verlichting, sieraden etc.
Voor de reparaties hoef je niet te betalen. Voor
eventuele materialen en/of onderdelen betaal je
wel.
Kijk voor de locaties in Breda op de Facebookpagina:
www.facebook.com/repairbreda

Tip!
Op www.berekenuwrecht.nl kun je zien of je in
aanmerking komt voor een toeslag of subsidie van
de overheid.

Scheiden met subsidie
Er is een subsidieregeling voor wie wil gaan scheiden en onder een bepaalde inkomensgrens zit.
In 4 tot 6 weken kan de scheiding dan geregeld
zijn door een ervaren NMI Registermediator en
onder begeleiding van een gespecialiseerde familierechtadvocaat.
Een mediator kan die subsidie ofwel ‘toevoeging’
aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De
Raad gaat voor de toewijzing van de toevoeging
altijd uit van het inkomen van twee jaar terug (peiljaar).
Meer informatie.
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Tip!
Huwelijk gestrand? In de GeldWijzer Alimentatie van het Nibud staat precies uitgelegd wat de
financiële gevolgen zijn van een (echt)scheiding.
Ga naar www.nibud.nl

Vragen over
regelingen en
voorzieningen?
Bijvoorbeeld over toeslagen?
Woon je in de gemeente Breda? Dan kun je
een afspraak maken bij jou in de buurt met het
Sociaal Raadsliedenwerk.
Daar hoef je niet voor te betalen. Sociaal raadslieden zijn onpartijdig en gaan zorgvuldig om
met je privacy.
Vaak gestelde vragen
• Voor welke uitkering of voorziening kom ik in
aanmerking?
• Ik moet mijn huurtoeslag terugbetalen. Klopt
dat?
• Kun je mij helpen bij het invullen van dit formulier (bijvoorbeeld voor een aanvraag WW,
bijstand, voor een verblijfsvergunning)
• Kan ik kwijtschelding krijgen van gemeentelijke
belastingen?
• Kan ik bezwaar maken tegen deze boete?
• Maak ik gebruik van alle regelingen en voorzieningen waar ik recht op heb?
Een afspraak bij jou in de buurt
Om een afspraak te maken:
• bel je: op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
met 076 – 524 08 20,
• mail je: srw@imwbreda.nl met je vraag, naam,
adres en telefoonnummer.
Die informatie hebben we van jou nodig voor een
afspraak bij jou in de buurt.
Meer informatie

Eten, ja of nee?
Ruik, proef en kijk.
Ziet een product er nog
goed uit?
Ruikt en smaakt het goed?
Dan kun je het nemen.
Wat algemene richtlijnen:
• TGT (te gebruiken tot)
staat op producten die snel bederven (rauwe vis,
vlees etc.). Open of ongeopend: na die datum
weggooien!
• THT (tenminste houdbaar tot) is een kwaliteitsgarantie; producten kun je na die tijd nog wel
eten. Smaak, kleur en geur kunnen achteruit zijn
gegaan. THT staat op melk, sap, pasta, rijst en
conserven.
Gooi jij veel weg?
Doe de weggooitest op milieucentraal.nl of download de gratis app.

Tip!
Ga je samenwonen, komen er kinderen, krijg je
een nieuwe baan, ga je met pensioen of verbreek
je een relatie? Het is allemaal bepalen voor je pensioen. Meer info op www.pensioenkijker.nl.

Steungezin.nl
Op Steungezin.nl staan financiële hulpvragen van
stadsgenoten die in armoede leven. Jij kunt iemand
helpen door direct een concrete rekening of wens
te betalen.
Zit je zelf krap bij kas? Dan kun je je rekening plaatsen!
Alles gebeurt anoniem.
Meer informatie.
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Tweedehands winkels in Breda
Niet-commerciële winkels waar je voordelig kunt winkelen.
Let op: in de vakantieperiodes zijn niet alle winkels open. Bel dan vooraf of
kijk op de website.
Emmaus Veilingkade (van alles)
Veilingkade 7, 4815 HC Breda
woensdag, vrijdag, zaterdag 10.00 – 17.00 uur
tel. 076 – 572 99 90, info@emmaus-langeweg.nl
emmaus.nl/emmaus-veilingkade
Kringloopwinkel Sanaga
Erasmusplein 12, 4834 AD Breda
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 10.00 – 16.00
uur
kringloopsanaga@outlook.com
www.kringloopsanaga.nl
Kringloopwinkel Goedkoop & Zo Breda
Oranjeboomstraat 330, 4812 EN Breda
maandag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Tel. 06 -16 55 41 62,
goedkoop@goedkoopenzo.nl
www.goedkoopenzo.nl
Leger des Heils Breda (kleding)
Thomas Vincidorstraat 2 (Hoek Hendrik Berlagestraat), 4827 GA Breda
dinsdag 15.30 – 17.00 uur
vrijdag 09.00 – 12.00 uur
1ste zaterdag van de maand 10.00 – 12.00 uur
Tel. 076 – 587 03 44 / 587 09 42,
korps.breda@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/korpsbreda/kledingwinkel
Red cross shop (kleding, alleen pinbetaling)
Hoge Steenweg 19, 4811 CG Breda
dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur
www.rodekruis.nl/de-baronie/onze-activiteiten/redcross-shop/
Reshare Store Leger des Heils (kleding)
Markendaalseweg 50, 4811 KC Breda
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 17.00 uur
tel. 076 – 521 59 06
www.resharestore.nl/winkels/reshare-store-breda

Terre des Hommes
(kleding en kleingoed)
Hooghout 54, 4817 EC
Breda
dinsdag t/m vrijdag 10.00
– 16.30 uur
tel. 076 – 513 84 45,
www.terredeshommes.nl/winkels/breda
‘De Vince’, Vincentius Vereniging (van alles)
Koele Mei 2, 4816 JD Breda
maandag, woensdag 13.00 – 16.00 uur
zaterdag 11.00 – 16.00 uur
tel. 076 – 521 50 36;
voor ophalen spullen: 06 – 222 538 56,
info@vincentius-breda.nl
www.vincentius-breda.nl/index.php/kringloop-de-vince
Vindingrijk Breda (van alles, korting met BredaPas, alleen pinbetaling)
Riethil 6, 4825 AP Breda
maandag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur
tel. 076 – 578 53 85,
vindingrijk@vindingrijkbreda.nl
www.vindingrijkbreda.nl (ook webshop)
Stichting WW Help ons Helpen (van alles)
Alleen met een verwijzing van een hulporganisatie,
van ATEA en met een BredaPas.
tel. 06 – 288 232 24 / info@swwhoh.nl
www.swwhoh.nl
Easy Kringloop (gebruikte meubels, goederen
en partijen nieuwe gebruiksgoederen)
Spinveld 25, 4815 HR Breda
maandag t/m zaterdag 11.00 – 17.00 uur
tel. 076 - 521 64 76, easywebshop@outlook.com
www.easykringloopbreda.nl (ook webshop)

Tip!
2 halen, 1 betalen? Kijk of je samen met iemand
op de aanbieding in kunt gaan.
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Parkeerapps: betaal per minuut
Met een app parkeer je stukken goedkoper!
Parkeer je auto en open de app. Via gps weet de
app waar je staat. Controleer of de app de juiste
zone heeft geselecteerd en druk op start.
Controleurs van de gemeente zien via je nummerbord dat je hebt betaald.
Als je weer bij de auto komt, dan stop je de betaling op je telefoon. Het geld dat je moet betalen
wordt later automatisch
van je rekening afgeschreven.
Kijk op vergelijkmobielparkeren.nl welke apps
er zijn.

Tip!
Wil je geld opzij zetten voor je pensioen? Je kunt
gewoon sparen en dat geld later als inkomen gebruiken. Je kunt ook ‘lijfrentes’ kopen die aftrekbaar zijn van de belasting. Meer weten?
www.belastingdienst.nl

Grote spullen verzenden? Sjipit!
Stel: je koopt of verkoopt iets dat te groot is voor
de pakketpost. Het past niet in een doos. Een
bank, fitnessapparaat of omafiets?
Via Sjipit liften jouw spullen mee met busjes van
ondernemers die
toevallig dejuiste kant
op moeten. Weten
hoe het werkt? Klik
hier voor een filmpje.

Liften via internet met Blablacar
Goedkoop naar Berlijn, Parijs en verder. Maar ook
naar plaatsen in Nederland.
Via Blablacar bieden autobezitters hun lege stoelen
aan. Zij bepalen het tijdstip en de prijs. Zonder
winst: het gaat echt om het delen van de kosten.
Passagiers en bestuurders plaatsen hun profiel op
de site. Het autotype, of er een koffer mee kan. Of
iemand rookt. Graag een praatje maakt of liever
zwijgt.
Steeds meer mensen kiezen voor deze manier van
reizen. Het is sneller en goedkoper is dan reizen
per trein.
Blablacar.nl

Tip!
Een aanrijding met een onverzekerde medeweggebruiker of met iemand die is doorgereden? Vaak
kun je de schade vergoed krijgen bij het waarborgfonds motorverkeer.
Kijk op www.waarborgfonds.nl

Vermijd impulsaankopen…
…in de supermarkt. Doe je ogen dicht voordat je
bij de kassa bent.
Noem op wat je in je karretje hebt. Producten die
je vergeet heb je niet nodig.
Nog beter: pak geen karretje maar een mandje. Je
koopt minder impulsief als je alles moet dragen.
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Websites over geld en besparen
Voordeelmuis.nl
Op zoek naar een artikel van een bepaald merk?
Vul het in op deze site en je ziet waar het in de
aanbieding is.
Smartmetgeld.nl
Het programma Smart met Geld leert jongeren
heel praktisch hoe ze met geld kunnen omgaan.
Energie besparen
20 bespaartips van de Consumentenbond
NIBUD
Meer grip op geld met de kennis van het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting.
Nibud jong
Nibudjong.nl geeft informatie voor jongeren over
hun geldzaken: bijvoorbeeld over baantjes, zakgeld,
kleedgeld en mobiel bellen. Met allerlei tests &
games.
Peerby.com
Zoek uit wat je bij mensen bij jou in de buurt kunt
lenen of huren.
Social Deal en Groupon Tegen een lager tarief:
lunchen, dineren, een massage, een schoonheidsbehandeling etc. In Breda en in andere steden in
Nederland en België.
Zelf je schuldenregelen
Met een persoonlijk of een standaard stappenplan
werken naar een oplossing.

Kom jij in aanmerking voor
de BredaPas?
De BredaPas is een kortingspas. Woon je in Breda
en heb je een laag inkomen? Dan kun je de gratis
BredaPas aanvragen. Je hoort binnen 8 weken of je
de pas krijgt.
Je partner kan een eigen pas aanvragen. Dat geldt
ook voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.
Jongere kinderen kunnen gebruik maken van de
BredaPas aanbiedingen met de pas van ouders/verzorgers.
De pas aanvragen?

Tip!
Via www.nibud.nl kun je je abonneren op de
Nibud-nieuwsbrief. Zo blijf je helemaal op de
hoogte!

Voordelig eten bij jou in de buurt
In het Grand Café van Woonzorgcentrum Raffy
kun je heel de week om 12.00 uur terecht voor
een Indische of Hollandse warme maaltijd. Je betaalt € 6,95 voor drie gangen
met koffie of thee na. BredaPas-houders van 65 jaar of
ouder betalen € 4,30.
Bij ONS: eten en ruimtes
Iedere werkdag kun je
lunchen en dineren in ONS
Restaurant. Het diner van de
dag kost € 4,50. Afhalen is
ook mogelijk. ONSingeeren-zuid.nl.
Je kunt bij ONS ook ruimtes en zalen reserveren.
Voor meer informatie kun je bellen, 06 – 21 17 32
32, of
mailen: info@onsingeeren-zuid.nl
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Goed gekleed solliciteren, gratis
Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Ga met de
uitnodiging naar het Leger des Heils.
Je krijgt een outfit die past bij de baan en een goed
advies.
‘Second Chance at Work’ is een samenwerking
tussen Leger des Heils ReShare, Leger des Heils
korpsen en de arbeidsmarktpartners.
Meer weten? Neem dan contact op met Heleen
Verburg, tel. 06 – 167 04 770.

Geldproblemen? Pak ze aan!
Maak jij je zorgen over geld?
Dreigen er schulden?
Geeft dat spanningen in je relaties, je gezin of op je werk?
Kom je er zelf niet uit?
De maatschappelijk werkers van Zorg voor elkaar Breda kunnen je ondersteunen bij het zoeken naar een
oplossing. Daar hoef je niet voor te betalen.
Samen met jou wordt bekeken:
• wat zijn er voor schulden: bij wie en hoe groot;
• kun je je vaste lasten betalen;
• dreigen er afsluitingen van energie en water of dreigt een huisuitzetting;
• maak je gebruik van de regelingen of voorzieningen waar je recht op hebt;
• hoe kun je (nieuwe) schulden voorkomen?
Soms is een aanvraag schuldregeling nodig bij de Kredietbank West-Brabant waarmee het maatschappelijk
werk nauw samenwerkt.
Indien nodig kun je ondersteuning krijgen bij het maken van betalingsafspraken met schuldeisers, bij het
invullen van formulieren en het opstellen van brieven.
Budgetadviesgesprek
Is je inkomen gedaald? Vul je het gat met je spaartegoed of moet je gaan lenen? Wil je de situatie niet uit
de hand laten lopen? Maak dan een afspraak voor een eenmalig budgetadviesgesprek. Dat kost je niets. Bel
met het IMW: tel. 076 – 530 58 88.
Andere problemen?
Financiële problemen hebben vaak veel invloed op je leven, zowel thuis als op je werk. Dat kan doorwerken in je relaties: met je partner, je kinderen, je familie en andere mensen om je heen. Ook bij deze problemen kan het maatschappelijk werk je ondersteunen.
Contact?
Heb je behoefte aan onze ondersteuning?
Je kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens een inloopspreekuur bij jou in de buurt. Op www.imwbreda.nl
vind je de adressen van het maatschappelijk werk van Zorg voor elkaar Breda.
Je kunt ook bellen, 076 – 525 15 15 of mailen: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl.
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Toch dansen, sporten of muziek
maken…
Alle kinderen uit Breda van 4 tot 18 jaar moeten lid kunnen worden van een scouting, sport-,
dans- of muziekvereniging. Het jeugdsportfonds
en het jeugdcultuurfonds helpen gezinnen die
daar niet genoeg geld voor hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in de bijstand zitten.
Het Jeugdfonds Sport Breda
betaalt de contributie voor
kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld
is om te sporten.
Uit
het Jeugdfonds Cultuur Breda wordt het lesgeld betaald
voor muziek of – dansles,
schilderen, theaterschool of
een andere creatieve cursus.
Aanvragen
Heb je een BredaPas? Dan kun je rechtstreeks een
aanvraag indienen.
Geen BredaPas? Dan kun je een tussenpersoon
(intermediair) vragen om een aanvraag te doen.
Bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker,
jeugdhulpverlener of huisarts. Doe dit wel vóórdat
je je kind aanmeldt bij een vereniging.

Tip!
Kostgeld bereidt jongeren voor op een financieel gezonde toekomst. Bereken een kostgeldbedrag op www.nibud.nl

Schoolstartpakket
Heb je schoolgaande kinderen en een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kun je een
bijdrage uit het schoolstartpakket aanvragen. Dit
is een bijdrage in de kosten voor je schoolgaande
kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets,
schoolreisje, boeken, schoolspullen en excursies.
Je kunt een aanvraag indienen als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet.
Meer informatie

Ieder kind kan meedoen
Stichting Leergeld Breda probeert te voorkomen
dat kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen of terechtkomen in een sociaal isolement.
Als ouder of verzorger kun je bij Stichting Leergeld Breda een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor
de vergoeding van een fiets, een computer, een
schoolreisje, de contributie voor een sportclub of
scouting. Stichting Leergeld Breda, tel. 076 – 565
27 20, info@leergeldbreda.nl. Leergeld.nl
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Bijna 18? Geef jezelf een Kwikstart!

Bijbaantjes:
vanaf 13 jaar aan de slag!
Veel jongeren hebben een bijbaan. 13-jarigen mogen officieel gaan werken. Behalve op zondag. In
schoolweken maximaal 12 uur per week en in de
vakantie maximaal 35 uur.
Vanaf 15 jaar krijgen jongeren het minimumloon.
De loonbelasting hierover kun je terugvragen bij de
Belastingdienst, tot vijf jaar terug.
16-jarigen mogen in de horeca werken, maximaal
tot 11 uur ’s avonds. Als de verdiensten van kinderen van 16 en 17 boven een bepaald bedrag komen, vervalt de kinderbijslag.
Meer over bijbaan en kinderbijslag lees je op svb.nl.

Wie 18 jaar wordt, moet heel wat zaken zelf regelen.
Kinderperspectief heeft een gratis app ontwikkeld
voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar: Kwikstart.
Met informatie over bijvoorbeeld verzekeringen,
studiefinanciering, op jezelf wonen en overzicht
houden over je inkomsten en uitgaven.

Tip!
Heb je een studerend kind dat geen recht meer
heeft op een basisbeurs? Als je meebetaalt aan de
studie kun je je bijdrage wellicht van de belasting
aftrekken. Kijk op www.belastingdienst.nl

Leuke baantjes
Voor 13-en 14-jarigen: fruit plukken, werken op
een kinderboerderij, huis-aan-huis bladen bezorgen, babysitten. Voor 15-jarigen: meewerken
in een pretpark, krantenwijk avondblad, vakken
vullen. 16-en 17-jarigen: krantenwijk ochtendkrant,
medewerker bediening, pizzakoerier, afwashulp.
18-jarigen: barman of –vrouw, skileraar, reisleider.
Meer informatie vind je op scholieren.nibud.nl.
Minimumloon
Wat jongeren verdienen hangt onder andere af van
leeftijd, het soort werk, het moment van de dag,
de hoeveelheid verantwoordelijkheid en ervaring.
Vanaf 15 jaar geldt dus een minimumloon. De bedragen vind je op minimumloon.nl.

Tip!
Vanaf hun achttiende moeten jongeren een eigen
zorgverzekering afsluiten, Ze kunnen dan zelf de
zorgtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl

Je kind en geld:
de Financiële Opvoedtest!
Vragen over zakgeld? Wil je je kind leren om goed
met geld om te gaan?
Doe dan deze test. Aan de hand van een aantal
vragen krijg je advies over bijvoorbeeld zakgeld,
kleedgeld en baantjes. De vragen verschillen per
leeftijdscategorie. Het invullen duurt ongeveer 10
minuten.

Haal meer uit je geld

Gratis erop uit!
Even weg hoeft niet altijd geld te kosten. Gratis
attracties in Breda zijn onder meer:

Tip!
Kleine op komst? Een kind kost gemiddeld 18%
van het netto inkomen. Kijk voor de kosten op
www.nibud.nl

en met zeven jaar.
Kinderboerderijen

Speelbossen
• Boeverijen
In bomen klimmen, hutten bouwen, het bos in
naar het kasteel met de gracht en wiebelen op
de touwbruggen. Een heksenkring, een openluchttheater, picknicktafels en banken. Waar? In
de Duellaan, tegenover kasteel Bouvigne.
• Brakkenbos
Spelen in de natuur. Een waterpomp, een blotevoetenpad en eindeloze plekjes om je te
verstoppen en hutten te bouwen. Waar? Bij de
Texashoeve (Rietdijk 6) het Beemdenbospad in.
Na 300 meter is links de ingang van het speelbos.

• Parkhoeve Breda Noord
Geiten, schapen, kippen, kalkoenen, cavia’s, en
konijnen of andere dieren.
Waar? Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda,
tel. 076 - 571 64 49
• De Sik (Haagse Beemden)
Waar? Kesterendreef 14, 4822 WT Breda,
tel. 06 – 480 421 89
• Boerderij Wolfslaar
Waar? Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda,
tel. 076 - 529 44 59

• Kabouterpad
Een doe-tocht in het Mastbos langs vijfentwintig
kleurige kabouters waarvoor je één tot anderhalf
uur tijd nodig hebt. Voor kinderen van vier tot
Parken en tuinen in Breda

Tip!
Zakgeld is een vast bedrag. Alleen dan leren
kinderen omgaan met een bepaald budget.
Extra geld toestoppen heeft dus geen zin.

Speeltuinen…
… zijn er onder meer in de Ploegstraat, Abeelstraat, Op de Heuvelbrink en in de Somerweide.
Deze en gratis attracties vind je op Go-kids.nl.

Haal meer uit je geld

Toch een kinderfeestje met Jarige
Job!
Een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op
school is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.
In dat geval kan de landelijke stichting Jarige Job een
uitweg bieden.
Om in aanmerking te komen voor een verjaardagspakket kun je hier contact opnemen met hen.

Tip!
Vanaf ongeveer 6 jaar zijn kinderen oud
genoeg om te leren sparen. Kinderen op
deze leeftijd willen zien wat er met hun geld
gebeurt. Begin daarom met sparen in een
spaarpot..

Gratis babykleding
Op stichtingbabyspullen.nl is een gratis babystartpakket en babykleding aan te vragen. Ook kun je
een deel 2 aanvragen vanaf maat 74.

Zakgeld is leergeld
Zakgeld leert je kind om met geld om te gaan.
Een kind kan leren sparen. En het ziet ook wat
er gebeurt als hij het geld meteen uitgeeft.
Het is belangrijk om het zakgeld op een vast moment in de week te geven. Spreek met je kind af
waar hij het zakgeld aan uit kan geven. En wat hij
niet van het zakgeld hoeft te betalen.
Zakgeld is een vast bedrag. Wil je richtlijnen voor
de hoogte van het zakgeld. Kijk dan op nibud.nl
Op = op. Juist daardoor leert je kind om met geld
om te gaan.

Tip!
Een laag inkomen en kinderen die willen
sporten? Op www.grijpjekansen.nl vind je tips
voor gezinnen met weinig geld.
Dit is een uitgave van:

