
Handige doorverwijzers 
 
Sommige lezers willen graag meer lezen over bepaalde onderwerpen uit de Geldgids. Daarom 
publiceren wij vanaf Geldgids 7 - 2018 voor elke Geldgids-uitgave een lijst met doorverwijzers. 
 
 
Geldgids 7 

• Artikel ‘Huisdieren en geldzaken’ – pagina 21 – 23 
• Artikel ‘Partnerkwesties’ - pagina 30 – 33  
• Artikel ‘Besparen op je hypotheek’ – pagina 34 – 36  
• Artikel ‘Check de tandartsnota’ - pagina 46 – 47  
• Artikel ‘Huis in box 3’ – pagina 48 – 50  
• Artikel ‘Pensioen’ - pagina 52 – 55  

 
 

• Bekijk doorverwijzers van eerder verschenen uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/doorverwijzers


Artikel ‘Huisdieren en geldzaken’ – pagina 21 – 23  
 
Overleden dieren 

• Informatie over euthanasie 
• Overlijden huisdier en rouwproces 
• Kadavers verwijderen van dode dieren 

 
Crematie of begraafplaats 

• Uitvaart huisdier 
 
Testament  

• Wensen ten aanzien van verzorging van je huisdier vastleggen in je testament via een 
huisdierclausule: Geldgids #5 augustus/september 2018 (pdf, alleen voor leden) 

• DoeHetZelfNotaris: Wie krijgt mijn huisdier na mijn overlijden 
 
Vakantieverblijf 

• Huisdieren en vakantie 
• Overzicht adressen en websites voor huisdierenoppas 
• Hondenoppasgezocht.nl 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
Artikel ‘Partnerkwesties’ – pagina 30 – 33 
 
Ambtenaren 

• Trouwen of samenwonen 
 
AOW 

• Met iemand wonen 
• Trouwen en samen wonen 

 
Fiscaal 

• Fiscaal partnerschap 
• Toeslagpartner 

 
Praktisch 

• Samenwonen, waar let je op? 
• Zorgverzekering bij samenwonen 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
Artikel ‘Besparen op je hypotheek’ – pagina 34 – 36  
 

• Belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten 
Verzoek om middeling 
 

• Risico-opslag banken 
Risico-opslag per bank bij lagere hypotheek 

 
 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.licg.nl/euthanasie
https://www.licg.nl/overlijden-en-rouw
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/kadavers-verwijderen-van-dode-dieren
https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/uitvaart-huisdier
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/geldgids/2018/nummer-5---augustus/gg201808p14-alvast-geregeld.pdf
https://www.doehetzelfnotaris.nl/wie-krijgt-mijn-huisdier-na-mijn-overlijden/
https://www.licg.nl/vakantie-dier-blijft-thuis
https://www.licg.nl/vakantie-dier-blijft-thuis/#handige-adressen-en-links
http://www.hondenoppasgezocht.nl/
https://www.abp.nl/uw-situatie-verandert/trouwen-samenwonen/
https://www.svb.nl/int/nl/met_iemand_wonen.jsp
https://www.svb.nl/int/nl/aow/samenwonen_scheiden/trouwen_en_samenwonen/index.jsp
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/fiscaal-partnerschap
http://www.consumentenbond.nl/toeslagen/toeslagpartner
https://www.consumentenbond.nl/verhuizen/samenwonen-waar-op-te-letten
https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/samenwonen
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/belasting-terugkrijgen-bij-wisselende-inkomsten
https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/risico-opslag-beleid-per-bank


Artikel ‘Check de tandartsnota’ - pagina 46 – 47  
 
Klachten 

• Klachtenregeling van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Tandheelkunde (KNMT)  

• Klachtenregeling van brancheorganisatie Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) 
 
Kosten 

• Informatieve site over tandartskosten en -vergoedingen, rechten van patiënten en andere 
zaken  

• Tandheelkundig informatie Punt (TIP) geeft advies en antwoord op vragen over bijvoorbeeld 
tandartskosten 

 
Reviews 

• Voor ervaringen met tandartsen en kaakchirurgen 
 
Toezichthouder 

• Misstand over tandarts melden bij de toezichthouder NZa 
• Een negatieve ervaring met toezichthouden NZa doorgeven 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
Artikel ‘Huis in box 3’ – pagina 48 – 50  
 

• Belasting huis in het buitenland 
• Lagere waardering beleggingspand als de huurder recht heeft op huurbescherming 

 
Ga terug naar het overzicht 
 
 
Artikel ‘Pensioen’ - pagina 52 – 55    
 

• Brief 60 economen 
• Reactie 20 economen 
• Brief minister Koolmees van 19 november  

 
Ga terug naar het overzicht 

https://knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu
https://knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu
https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/
http://www.allesoverhetgebit.nl/
http://www.allesoverhetgebit.nl/
http://www.knmt.nl/tags/tandheelkundig-informatie-punt-tip
http://www.knmt.nl/tags/tandheelkundig-informatie-punt-tip
https://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.nza.nl/contact/meldpunt
http://www.nza.nl/contact/hoe-kunnen-we-u-helpen
https://www.grantthornton.nl/insights/actualiteiten/nieuwe-box-3-regeling-raakt-tweede-woning-in-buitenland/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_onroerende_zaken/waarde_verhuurde_woning_als_overige_onroerende_zaak/
http://www.volkskrant.nl/columns-opinie/aan-de-fractievoorzitters-van-de-tweede-kamer-der-staten-generaal%7Eb30213b7/
http://www.fd.nl/opinie/1320404/briefschrijvers-moeten-duidelijk-en-volledig-zijn-jongeren-slechter-af-bij-aanpassing-rekenrente
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/handelingsperspectief-voorkomen-onnodige-pensioenkortingen

