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NAAM Genevieve (28), 
marketeer (40 uur),  

latrelatie met Tanya (28) 

N E T T O - I N K O M S T E N
Salaris € 7.000 

Huurtoeslag € 253 
Zorgtoeslag € 47 
TOTAAL € 7.300

 
U I T G A V E N

Huur € 800 
Gemeentelijke belastingen € 50 

Telefoonabonnement € 62
Gas en elektra € 49 

Water € 8 
Zorgverzekering € 144
Inboedel-, opstal- en 

aansprakelijkheidsverzekering € 12 
Doorlopende reisverzekering € 8

Boodschappen € 420 
Internet € 27 
Netflix € 15 

Amazon Prime € 2,99 
Goede doelen € 50 

Loterijen € 17
Uitgaan en leuke dingen doen € 150 

Kleding € 100
Sparen € 500 

Beleggen € 500
TOTAAL € 2.914,99

S P A R E N
Spaarrekening € 5.000 
Belegrekening € 2.500

Zo, je verdient lekker! Wat doe je precies 

voor werk?

“Als zelfstandig marketeer maak ik  

voor verschillende bedrijven marketing-

strategieën en -teksten kloppend. Ik heb 

een aantal vaste klanten in het luxere 

segment, dus zij zijn bereid daar wat 

meer voor te betalen.”

Doe je dit werk al lang?

“Nee, ik werk pas sinds een jaar voor 

mezelf. Daarvoor werkte ik als manager 

van een spoedboodschappenservice. 

Dat verdiende ook goed, maar lang niet 

zo veel als ik nu verdien. En omdat ik 

een marketingachtergrond heb en graag 

voor mezelf wilde beginnen, besloot ik 

hiervoor te gaan. Gelukkig pakte het 

meteen goed uit.” 

Je ontvangt ook zorg- en huurtoeslag. 

Verdien je daarvoor niet te veel?

“Jawel, maar omdat ik dat begin vorig jaar 

nooit had durven dromen, had ik een veel 

lager jaarsalaris aangegeven bij de  

aanvraag van mijn toeslagen. Inmiddels 

heb ik van de Belastingdienst al bericht 

gekregen dat ik voor het afgelopen jaar 

€ 3.600 en voor het jaar ervoor € 2.600 

moet terugbetalen. Hier had ik al reke-

ning mee gehouden, dus ik kan het net-

jes betalen. Maar ik moet mijn toe slagen 

wel echt gaan stopzetten, want dit slaat 

natuurlijk nergens op. Ik heb het niet 

nodig, maar ik ben steeds te lui om er 

even goed voor te gaan zitten.”

Je huur is € 800. Vind je dat veel?

“Het is te doen, maar mijn vriendin en 

ik zijn wel aan het kijken naar een huis 

voor ons samen. We wonen nu allebei in 

een andere stad en willen ons graag 

ergens halverwege gaan settelen. Omdat 

ik startend ondernemer ben en Tanya nog 

niet zo lang werkt, is dat best lastig. Een 

hypotheek krijgen we waarschijnlijk nog 

niet. Maar dat komt in de toekomst vast 

goed. Voorlopig woon ik prima.”

Je woonlasten zijn verder ook niet echt hoog.

“Dat klopt. Voor mijn verzekeringen  

en internet betaal ik echt weinig. Een tv-

abonnement heb ik trouwens niet meer. 

Ik kijk alles via Netflix en Amazon Prime, 

dat is voldoende. En voor mijn gas, water 

en licht betaal ik ook het minimale.” 

Waarom zijn die kosten zo laag?

“Ik verbruik gewoon heel weinig in mijn 

eentje. Mijn appartement is vijfenzestig 

vierkante meter, dus niet al te klein, maar 

alleen als het echt koud is, verwarm ik 

mijn woonkamer. En dan niet hoger dan 

achttien graden en de andere kamers niet. 

Doordat ik omringd ben door buren is dat 

meer dan genoeg. We geven onze warmte 

aan elkaar. Bovendien heb ik de mazzel 

dat ik mijn gas- en energiecontract vijf 

jaar geleden tot en met dit jaar heb 

vastgezet. Van hoge prijzen heb ik dus 

nog geen last.” 

Maar voor je boodschappen betaal je relatief 

wel veel in je eentje…

“Dat klopt, per week ruim € 100. Doordat 

ik zo veel bespaar op gas en energie gun  

ik mezelf in de supermarkt wat duurdere 

producten, zoals een merkwijn en luxe 

hapjes. En op vrijdagavond bestel ik eten 

via Thuisbezorgd. Dan ben ik zo bekaf 

van een week hard werken dat ik geen 

zin meer heb om boodschappen te doen 

en te koken. Deze kosten vallen dus ook 

onder mijn boodschappengeld.” 

Je hebt geen uitvaartverzekering?

“Nee. Ik had het er laatst nog met mijn 

vriendin over dat we er wel een moeten 

regelen als we gaan samenwonen. Zij is 

nu ook niet verzekerd voor een uitvaart 

en we zouden absoluut niet willen dat 

zij of ik voor hoge kosten komt te staan 

als een van ons plotseling overlijdt. 

Eerder stond ik daar niet zo bij stil, maar 

sinds ik Tanya ken – we hebben elkaar in 

2018 in Rotterdam ontmoet tijdens een 

zangwedstrijd en het was meteen raak – 

denk ik wel meer over dit soort dingen 

na. Net als het stopzetten van mijn  

toeslagen staat het regelen van deze 

verzekering ook op mijn to-dolijst.” 

Maandelijks houd je ruim € 4.000 over. 

Waarom spaar je niet wat meer?

“Dat doe ik wel, maar altijd via een 

omweg. De € 4.000 die ik per maand 

overhoud, sluis ik bijvoorbeeld altijd 

terug naar mijn zakelijke spaarrekening 

als buffer. Niet echt handig, want het is 

denk ik veel beter om meteen meer geld 

apart te zetten. Maar om eerlijk te zijn, 

weet ik niet zo goed hoe ik dat het beste 

kan doen. Ik ben nog een beetje zoekende  

in het goed verdelen van mijn geld. Liefst 

wil ik met een financieel adviseur om de 

tafel gaan zitten.Toevallig ken ik iemand 

die net voor zichzelf is begonnen, dus  

zij kan mij vast goed helpen!”

‘Doordat ik zo veel 
bespaar op energie, 
gun ik mezelf  
wat duurdere  
boodschappen’

NETFLIX KREEG ER IN 
HET DERDE KWARTAAL 
VAN 2022 WERELDWIJD 

2,4 MILJOEN  
ABONNEES BIJ .  
IN TOTAAL HEBBEN 
RUIM 223 MIL JOEN 

MENSEN EEN  
ABONNEMENT 

BIJ NETFLIX . 
Bron: Business Insider

Zo’n 10 % van de 
nabestaanden kiest  
voor cremeren in plaats 
van begraven, omdat de 

kosten van een begrafenis 
te hoog zijn. Een graf  

in Nederland kost  
gemiddeld € 3.111 

voor 25 jaar (en daar 
komt een mooie steen 
nog bij), een crematie 

komt eenmalig op € 1.400.  

Bron: Monuta
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Waar
doet ze

het
van?

Genevieve: ‘Ik moet echt mijn 
TOESLAGEN STOPZETTEN,  

dit slaat nergens op’ 


