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  #1  ZORG VOOR OVERZICHT 

   Allereerst is het van groot belang om een goed overzicht te hebben in je financiën. Wat is het 
bedrag dat je aan schuld hebt af te lossen en waar loopt de schuld? Hoeveel geld komt er 
maandelijks binnen en hoe ziet je uitgavenpatroon er uit? Noteer alles, zodat je precies weet hoe 
je ervoor staat. IOU is een handige app die je hierbij helpt. Ook op zelfjeschulderegelen.nl vind je 
hier handige tools voor. 

  #2  HOUD REKENING MET JE UITGAVEN 

   Als je weet waar je jouw geld aan uitgeeft, kun je ook bekijken of je hier verandering in kunt brengen. Op welke 
manieren kun je geld besparen op je vaste en variabele lasten? Onze Detox Challenge kan je hier inzicht in 
geven.

  #3  BEKIJK WELKE SCHULD JE EERST AFLOST

   Als je weet welke schulden je hebt lopen en ook zicht hebt in de voorwaarden, zoals rente, kun je voor jezelf 
bepalen welke schuld(en) je eerst aflost. Probeer om eerste de ‘kleine’ schulden af te lossen, zodat je weer 
overzicht krijgt en deurwaarderskosten voorkomt. Maak met de schuldeisers betalingsafspraken en zorg ervoor 
dat je goed contact met ze onderhoudt. 

  #4   KUN JE SCHULDEN SAMENVOEGEN TOT 1 LENING OF KUN JE  
GOEDKOPERE LENINGEN AFSLUITEN?

   Soms is het mogelijk om je schulden samen te voegen tot één lening. Dit kan je meer overzicht geven en ook een 
lager rente-percentage opleveren. En als je de schulden niet kunt samenvoegen, kun je bepaalde leningen dan 
omzetten naar leningen met gunstigere voorwaarden? 

  #5  EXTRA INKOMEN 

   Is het mogelijk om tijdelijk extra inkomen te genereren? Kun je op je werk bijvoorbeeld wat extra uur maken 
waardoor je iets meer geld verdient? Of heb je nog waardevolle spullen die je wilt verkopen? Alle beetjes helpen!

HET HEBBEN VAN SCHULDEN IS VERVELEND GENOEG, DUS KUN JE ER MAAR BETER VAN ALLES AAN DOEN OM HIER 
ZO SNEL MOGELIJK VAN AF TE KOMEN. HOW 2 SPEND IT HEEFT HIERVOOR EEN SPECIALE CHECKLIST OPGESTELD. 

BEKIJK SNEL ONZE STAPPEN VOOR HET AFLOSSEN VAN SCHULDEN!

https://www.how2spendit.nl/detoxchallenge
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  #6  GEBRUIK EXTRAATJES OM EXTRA AF TE LOSSEN

   Is er vakantiegeld, een bonus of een andere financiële meevaller op komst? Gebruik deze extraatjes om wat 
sneller van je schulden af te zijn. Bespreek ook met je schuldeisers dat dit geld er aan komt en vraag of de rente 
en/of aflossing kan worden stilgezet tot je het daarmee hebt afgelost. 

  #7  MAAK SCHULDEN BESPREEKBAAR

   Vertel familie en goede vrienden over je schulden. Zij kunnen je helpen met advies, maar snappen 
het ook wanneer je bijvoorbeeld een keer liever bij iemand thuis uit dan uiteten gaat. 

  #8  VRAAG INDIEN NODIG OM HULP

   Kom je er zelf niet uit met je schulden? Zoek dan hulp bij je gemeente. Zij zullen je doorverwijzen naar de 
plaatselijke instelling die schuldhulpverlening biedt. Zij zullen met jou op zoek gaan naar een oplossing die 
bij jouw situatie past. Soms begeleiden ze je bij het volledig aflossen, maar het kan ook zijn dat je in een 
schuldhulpverleningstraject komt. Ze leggen je daar alle voorwaarden en details uit. Wat het ook wordt, ga ervoor! 
Schaam je niet, het is juist supergoed dat je hulp vraagt en aan een oplossing werkt. En het goede nieuws: over 
drie jaar heb je het opgelost en hopelijk is de stress al bij de start een stuk minder.

One day at a time

HOW 2 SPEND IT
Where lifestyle meets finance

VOLG ONS OP:

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

https://www.how2spendit.nl/tips-om-door-te-zetten-bij-het-aflossen-van-je-schulden
https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.how2spendit.nl/checklists
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