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  VERZAMEL AL JE PAPIEREN OP ÉÉN PLAATS

 
   Het is fijn om te beginnen op één punt, zorg er daarom voor dat je al je papieren op één plek in 

huis bewaart. Het maakt niet uit of dit een speciale la is of een grote schoenendoos, als je het 
maar bij elkaar bewaart. Scheelt je straks een hoop gezoek naar papieren die je misschien kwijt 
bent.

  WEG ERMEE EN BEWAREN

 
   Als je alle papieren bij elkaar hebt, kun je een eerste schifting gaan maken. Wat kan er weg en wat wil je 

bewaren? Hupsakee, in de prullenbak ermee. 

  WERK MET MAPPEN

 
   Werk met verschillende ordners en bekijk voor jezelf welke indeling hierbij voor jou handig is. Heb je 

bijvoorbeeld de mappen ‘huis’, ‘financiën’ en ‘werk’? Helemaal goed! En elke andere indeling die voor jou werkt, 
is natuurlijk ook prima. 

  WERK MET TABBLADEN

 
   Verdeel je mappen vervolgens in verschillende hoofdstukken met tabbladen. Dit kunnen bijvoorbeeld cijfers 

zijn, maar ook een alfabetische volgorde is mogelijk. Binnen een tabblad is het vervolgens zaak om de meest 
recente papieren bovenop te leggen. We hebben voor onze Financiële Detox Challenge hele handige toffe 
tabbladen ontwikkeld. Jij kunt de tabbladen gratis downloaden wanneer je je aanmeldt voor deze challenge.
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DE ADMINISTRATIE DOEN: NIET DE FAVORIETE BEZIGHEID VAN IEDEREEN. MAAR SOMS ONTKOM JE ER GEWOON NIET 

AAN EN ALS HET DAN GEDAAN IS, GEEFT HET JE UITEINDELIJK VAAK EEN HEEL FIJN EN OPGERUIMD GEVOEL. MET 

DEZE CHECKLIST WORDT JE ADMINISTRATIE OPRUIMEN EEN EITJE!

TABBLADEN

https://www.how2spendit.nl/detoxchallenge
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  ORDENEN MAAR!

 
   En vervolgens begint het echte werk en kun je jouw papieren in de goede map en achter het juiste tabblad 

bewaren. Je zal zien dat je sneller klaar bent dan je denkt. 

  VERWEN JEZELF

 
    En ja, tijdens dit soort klusjes mag je jezelf best verwennen! Van een stuk chocolade is nog nooit 

iemand slechter geworden, toch?

  HOUD HET NETJES

 
   Is je administratie weer helemaal op orde? Probeer er dan ook voor te zorgen dat het netjes blijft. Spreek met 

jezelf een maandelijks moment af om even de stapel post door te lopen en ruim meteen alles op. Zo weet je zeker 
dat je bijvoorbeeld geen belangrijke rekeningen bent vergeten en dat je een goed overzicht hebt.

I’m not messy, I’m creatively organized

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/checklists
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-
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