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  1. HUURWONING OF KOOPWONING?

  KOOPWONING 

    Als je een huis gaat kopen, heb je een hypotheek nodig. Omdat dit best een lang traject is, hebben we hier een 
aparte checklist voor opgesteld. Je vindt ‘m hier.

   
  HUURWONING 

  Ga jij een huis huren? Het is goed om dan op de volgende punten te letten in het huurcontract:

   Gegevens van jou als huurder en de gegevens van de verhuurder

   Adres en omschrijving van de woning

   De duur van de huur en de ingangsdatum

   De huurprijs

   Wanneer en hoe betaal je de huur?

   Borg: moet je die betalen en zo ja, hoeveel?

    De staat van de woning: wat is de staat nu en hoe moet je de woning weer opleveren?

   Voor wiens rekening komen de onderhoudskosten?

    Voor huurders van een appartement: van welke voorzieningen mag je gebruik maken?

    Voor huurders van een appartement: zijn er gedragsregels voor de bewoners van toepassing?

   Opzeggen van de huur: hoe werkt dit?

  2. SAMEN OF ALLEEN

   Je kunt alleen gaan wonen, maar natuurlijk ook met iemand samen. Als je gaat samenwonen, kan het handig zijn 
om een samenlevingscontract af te sluiten. Je kunt dit zelf doen, maar als je het bij de notaris laat doen, biedt het 
je vaak voordelen. Middels het samenlevingscontract leg je bepaalde afspraken vast over onder andere jullie 
financiële bijdrage aan het huishouden, wat er gebeurt wanneer jullie uit elkaar gaan en wat jullie voor elkaar willen 
regelen wanneer een van beiden onverhoopt komt te overlijden. Dit contract is alleen van toepassing voor de duur 
dat jullie daadwerkelijk samenwonen. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook onze blog ‘Alles wat je wilt weten 
over het samenlevingscontract’. Soms kan een testament ook handig zijn wanneer je samenwoont. Je leest er  
hier alles over.

TIP  Ga je Samenwonen? Download dan ook zeker even onze SamenwoonApp!
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GA JE OP JEZELF WONEN? GOOD FOR YOU! MET DEZE CHECKLIST WEET JE ZEKER DAT JE 

ALLES GOED GEREGELD HEBT. LEES SNEL VERDER!

https://www.how2spendit.nl/checklists/aankoop-woning
https://www.how2spendit.nl/hoe-zoek-ik-een-goede-notaris-uit-voor-het-opstellen-van-een-samenlevingscontract
https://www.how2spendit.nl/alles-over-het-samenlevingscontract
https://www.how2spendit.nl/alles-over-het-samenlevingscontract
https://www.how2spendit.nl/samenwonen-en-overlijden
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  3. VERZEKERINGEN

   Als je op jezelf gaat wonen, zul je ook je eigen verzekeringen af moeten sluiten. De volgende verzekeringen 
zijn een musthave:

   AA NSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: 
   verzekert je tegen schade waar een ander jou aansprakelijk voor kan stellen. 

   ���INB OEDELVERZEKERING: 
    deze verzekering verzekert je tegen schade die kan ontstaan aan spullen in de  

woning door bijvoorbeeld diefstal of brand.

  De volgende verzekeringen kunnen daarnaast handig zijn:

   RECHTSBIJSTANDVERZEKERING: 
  deze verzekering biedt je juridische hulp bij een geschil met bijvoorbeeld je huisbaas of werkgever. 

   R EISVERZEKERING: 
   ga je vaker dan 2 keer per jaar op vakantie of minimaal 3 weken aaneengesloten? Een doorlopende  

reisverzekering is dan een aanrader, het verzekert je bijvoorbeeld voor schade aan je bagage. 

    UITVAARTVERZEKERING: 
   deze verzekering verzekert je tegen de kosten van een uitvaart. De verzekering keert bij jouw  

overlijden een bepaald geldbedrag uit of regelt en betaalt (een gedeelte van) de uitvaart. 

   OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING:
   deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit aan je nabestaanden, wanneer jij  

als verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden.

   AUTO- & ZORGVERZEKERING
   Als je een auto hebt, had je hier waarschijnlijk al een verzekering voor. Hetzelfde geldt voor je zorgverzekering, 

deze is verplicht en heb je al voordat je op jezelf gaat wonen. Zorg er bij deze verzekeringen wel even voor dat je 
ze op de hoogte stelt van je nieuwe adres. 

  4. GAS, WATER EN ELEKTRA

   Als je op jezelf gaat wonen, zul je ook moeten zorgen voor je eigen gas, water en electra 
aansluiting. Hetzelfde geldt voor je televisie- en internetaansluiting. 

  5. ADRESWIJZIGING

   En als het eenmaal zover is, is het natuurlijk ook van belang om je nieuwe adres kenbaar te maken bij diverse 
partijen die je nog niet op de hoogte hebt gesteld:

   Bank

   Creditcard maatschappij

   Verzekeringsmaatschappij

   Mobiele telefoon aanbieder

   Werkgever

   Opleidingsinstituut

   Gemeente 
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   Sportschool

   Abonnementen op tijdschriften, kranten, loterijen en goede doelen

   Huisarts, tandarts, apotheek, therapeuten

   Sportvereniging/ sportschool

TIP   Als je op jezelf gaat wonen, krijg je te maken met kosten die vaak vergeten worden, zoals de  
gemeentebelastingen en hogere kosten voor je elektra. Houd hier dus zeker rekening mee! 

Op jezelf wonen kan misschien even spannend zijn, maar is 
vooral heel leuk. We wensen je heel veel woonplezier!

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.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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