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   VOOR DE GEBOORTE

  BESPREKEN OP JE WERK

  Je kunt met je werkgever de volgende zaken bespreken:

   De uitgerekende datum.

   Hoeveel weken van te voren wil je verlof opnemen?

    Neem je extra vakantiedagen op voor of na je verlof?

   Het plannen van bezoeken aan de verloskundige of gynaecoloog. Je werkgever is  
verplicht om deze bezoeken onder werktijd toe te staan en dit gaat niet ten koste  
van je salaris of vrije dagen. 

   Hoeveel dagen per week wil je na je zwangerschapsverlof werken?

   Kun je na je zwangerschapsverlof terugkomen in dezelfde functie?

  OPVANG

  Voor de geboorte kun je denken aan de volgende zaken:

    Hoe wil je de opvang voor je kindje regelen? Ga je minder werken of zoek je naar opvang?

    Informeren en een kijkje nemen bij kinderdagverblijven bij jou in de buurt of gesprekken voeren met gastouders of 
andere oppassers. 

   ZIEKTEKOSTENVERZEKERING CONTROLEREN 

   Bekijk altijd even wat er in jouw ziektekostenverzekering verzekerd is voor zwangere  
vrouwen en baby’s. Heb je bijvoorbeeld wel of geen recht op een kraampakket of  
extra kraamzorg? Als je in het nieuwe kalenderjaar bevalt, kun je in december je  
polis nog wijzigen. 
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HOERA, ER IS EEN KLEINE OP KOMST! UIT ERVARING WETEN WIJ DAT EEN GEZINSUITBREIDING MAAR WAT LEUK 

IS! ER KOMEN NATUURLIJK OOK WAT FINANCIËLE ASPECTEN KIJKEN BIJ HET KRIJGEN VAN EEN KINDJE. WE 

HEBBEN ZE IN DEZE CHECKLIST VOOR JE OP EEN RIJ GEZET. 
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  NA DE GEBOORTE

  AANGIFTE BIJ DE GEMEENTE 

   Na de geboorte ben je verplicht om je pasgeboren baby binnen 3 dagen aan te geven bij de gemeente.  
Je ontvangt vervolgens een Burger Service Nummer. Als je je kindje hebt aangegeven bij de gemeente,  
ontvang je ook automatisch kinderbijslag. 

  VERZEKERINGEN AANPASSEN 

  De volgende verzekeringen moet je op de hoogte stellen van de geboorte van je kindje:

   ZIEKTEKOSTENVERZEKERING: 
   je kindje wordt op de polis van een van de ouders bijgeschreven. Hij of zij is tot de 

18-jarige leeftijd gratis meeverzekerd op deze polis. 

   INBOEDELVERZEKERING: 
   door de komst van de baby is de waarde van je inboedel waarschijnlijk gestegen en 

moet je verzekering worden aangepast. 

   AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: 
   de must-have verzekering voor ieder gezin! Mocht je kindje iets kapot maken bij iemand 

anders, dan ben je hiervoor verzekerd. 

  AUTOVERZEKERING: 
  heb je een schadeverzekering voor inzittenden afgesloten op jouw polis?

   UITVAARTVERZEKERING: 
  als je deze verzekering vroeg afsluit, kan het je een redelijk lage maandelijkse premie opleveren.

   REISVERZEKERING: 
   heb je een doorlopende reisverzekering? Bij sommige verzekeraars zijn kinderen gratis meeverzekerd.  

Zij moeten dan vooraf wel bekend zijn bij de verzekeringsmaatschappij. 

  OPVANG

   De naam en de geboortedatum van je kindje doorgeven en afspreken vanaf wanneer de opvang definitief ingaat. 

  Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 

  SPAARREKENING OPENEN

  Je kunt de volgende rekeningen openen voor je kind: 

  EEN SPAARREKENING OP JE EIGEN NAAM

   EEN SPAARREKENING OP NAAM VAN HET KIND

  Je kind mag dan in veel gevallen zelf over het geld beschikken als hij of zij 18 jaar oud is.

   ZILVERVLOOTSPAARREKENING 

  Deze rekening kan een leuke bonusrente opleveren. 

   BELEGGINGSREKENING 

  Kans op een hoger rendement, maar een groter risico dan bij de spaarrekening. 

   SPAARPLAN 

  Een spaarverzekering waarbij je periodiek een vooraf afgesproken bedrag inlegt.  
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  TESTAMENT WIJZIGEN

   Heb jij een testament? Wellicht wil je hier na de geboorte van je baby wijzigingen 

op aanbrengen. Heb je geen testament? Dan is dit misschien wel een goed moment 

om er een op te laten stellen bij de notaris. 
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