
‘SINDS DE GASCRISIS 
IS ONS TERMIJNBEDRAG 
VERHOOGD NAAR RUIM 
700 EURO PER MAAND’
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Spender of spaarder? “Allebei.”

Grootste aanschaf? “Onze eerste koopwoning van 300.000 euro.”

Fijnste bezit? “Mijn cabrio van 37.000 euro.”

(ons maandelijkse termijnbedrag is 
747,50 euro) en twee studerende kinderen 
die dure opleidingen volgen.”

Waarom dat dure huurhuis?
“We hebben zes jaar in het buitenland 
gewoond. In 2018 kwamen we terug en 
de internationale school van onze tweeling 
is in Rotterdam, waar we nu wonen. Omdat 
het maar voor twee jaar zou zijn, huurden 
we een wat duurder appartement. Voorlopig 
bevalt het ons prima in Nederland, dus nu 
willen we ons voor een tijdje hier settelen. 
Het liefst kopen we een nieuwe woning, 
maar doordat we niet echt kunnen vinden 
wat we zoeken, houden we onze huur-
woning nog even aan.”

En hoe zit het met jullie hoge gas- 
en energierekening?
“Wij betalen per vierkante meter. Onze 

woning hee�  een woonoppervlak van 
225 vierkante meter, dus dat tikt � ink 
aan. Tot begin dit jaar was dat overigens 
wel te doen, toen betaalden we nog 
400 euro per maand. Maar sinds de 
gascrisis is ons termijnbedrag verhoogd 
naar 747,50 euro. Heel veel geld en 
daarom zijn we met onze huurbaas in 
overleg of dit anders kan.”

Komen jullie goed rond?
“We verdienen allebei goed, dus we 
hoeven gelukkig niet te bezuinigen. Toch 
ga ik uit milieuoverwegingen wel bewust 
om met geld. Zo koop ik bijvoorbeeld 
minder kleding en laat ik meer dingen 
repareren in plaats van alles nieuw aan 
te scha� en.”

Wat zou je doen met een miljoen?
“Een huis kopen, mijn pensioenpotje 
aanvullen en participeren in een 
goededoelenorganisatie.”

Maakt geld gelukkig?
“Het is een onderdeel van mijn geluk, 
maar zeker niet allesbepalend. Heel arme 
mensen kunnen ook gelukkig zijn. Het is 
dus maar net waar je je geluk uit haalt.”

TIP VAN LISETTE
Met een potjessysteem 
heb je een heel goed 

overzicht van al je inkomsten 
en uitgaven. Hierdoor kom 

je niet zo snel voor 
onverwachte uitgaven te 
staan, want je hebt overal 

een vangnet voor.

Let’s talk about… money! Waar geef jij je geld aan uit? Heb je 
weleens geldzorgen? Wat zou je doen met een miljoen? Elke week een 

lezeres eerlijk over geld.

LISETTE (52)
Thuis: 12 jaar getrouwd met Walter (52) en moeder 

van een tweeling Tom en Emma (19)

Werk: businesscoach

Geschat maandinkomen: tussen 3000 en 4500 euro

Geschat gezamenlijk inkomen: 6000 euro en meer 

Heb je dit inkomen al lang?
“Niet per se. Ik werk al zestien jaar 
als ondernemer en mijn verdiensten 
� uctueren. Ik betaal mezelf daarom niet 
elke maand een vast salaris uit, maar 
verdeel mijn maandomzet in potjes. Eén 
pot is voor de Belastingdienst, de tweede 
voor zakelijke kosten, de derde voor mijn 
salaris (altijd 41 procent van mijn omzet) 
en de vierde voor de winst. Van mijn 
netto-inkomen betaal ik de hel�  van 
onze gezamenlijke lasten. Dat is een 
standaardbedrag van 3400 euro.”

Dus jullie totale gezamenlijke kosten 
zijn 6800 euro per maand?
“Dat klopt. Iets wat ik zelf best hoog 
vind, maar we hebben een vrij duur 
huurhuis (3000 euro per maand), 
een hoge gas- en energierekening 

VRIENDIN  25

Money talks


