
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 3 – 2020 

 

• Artikel ‘Verbouwen zonder vergunning’ – pagina 10 – 13 

• Artikel ‘We’ll be in touch’ – pagina 14 – 16  

• Artikel ‘Mag ik het bonnetje?’ – pagina 17 – 19  

• Artikel ‘Wachten op reisgeld’ – pagina 28 – 30  

• Artikel ‘Zzp een goed idee?’ – pagina 32 – 35  

• Artikel ‘De burger is verdacht’ – pagina 36 – 39  

• Artikel ‘Bijna 40 jaar hypotheekstrijd’ – pagina 41 

• Artikel ‘Rechten in crisistijd’ – pagina 44  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel ‘Verbouwen zonder vergunning’ – pagina 10 – 13 

Gegevens en bestemmingsplannen woningen  

• Diensten van het Kadaster 

• Kadastergegevens huis 

• Ruimtelijkeplannen.nl 

 

Verbouwingen  

• Geschillencommissie Verbouwingen 

• Stichting BouwGarant  

 

Vergunningen  

• Overheid.nl - zoeken naar vergunningen (beter: googel op ‘adres’ en ‘vergunning’) 

• Vergunningcheck 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘We’ll be in touch’ – pagina 14 – 16  

Bemiddeling 

• Europees Consumenten Centrum (ECC) - gratis bemiddeling bij problemen met 

aanbieders in EU-landen, IJsland, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk 

 

Goedkoop bellen naar het buitenland 

• Skype 

• TeleDump  

• VoipDiscount 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Mag ik het bonnetje?’ – pagina 17 – 19  

• Gratis wachtwoordmanager (Beste Koop) 

• Polisvoorwaarden van verzekeraars 

• Post van de overheid 

• Overzicht maken van ov-reizen 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Wachten op reisgeld’ – pagina 28 – 30  

Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators 

• Garantiefonds GGTO 

 

Garantieregeling  

• Stichting Garantiefonds Reisgelden  

• STO Garant  

• Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties  

 

Garantieregeling voor ‘niet-klassieke’ pakketreisaanbieders 

• VZR Garant 

 

Je rechten bij luchtvaartmaatschappijen 

• Consumentenbond  

 

Terug naar het overzicht 

 

 

http://www.kadaster.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
http://www.bouwgarant.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
https://www.eccnederland.nl/nl
http://www.skype.com/
http://www.teledump.nl/
https://www.voipdiscount.com/dashboard
http://www.bitwarden.com/
https://polisvoorwaarden.moneyview.nl/
https://mijn.overheid.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
https://www.stichting-ggto.nl/html/Welkom.asp
https://www.sgr.nl/reisorganisaties/garantieregeling/
https://sto-garant.nl/
https://www.vvkr.nl/reisgarantie
https://vzr-garant.nl/
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/vliegen-vluchtvertraging/overzicht


Artikel ‘Zzp een goed idee?’ – pagina 32 – 35  

Algemene informatie  

• FNV Zelfstandigen Nederland 

• Stichting ZZP Nederland 

 

Ondernemen  

• Kamer van Koophandel – ondernemerscheck 

• Qredits - sjabloon voor ondernemingsplan 

 

Financieel  

• Berekenhet.nl – uitrekenen uurtarief  

• Belastingdienst - fiscale informatie (onder andere aftrekposten) 

• Belastingdienst - investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling 

• FinancElle – ondernemerstips  

 

Eindrapport Commissie Regulering van Werk 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘De burger is verdacht’ – pagina 36 – 39  

Affaire kinderopvangtoeslag 

Beslagvrije voet bij overheidsinstellingen 

Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen 

 

Toeslagen 

• Belastingdienst - toeslagen wijzigen, aanvragen of bekijken 

• Consumentenbond – alles over toeslagen 

• Rijksoverheid - Wob-verzoek over verworven recht bij huurtoeslag, december 2019 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Bijna 40 jaar hypotheekstrijd’ – pagina 41 

Informatie over hypotheken 

Artikel van hypotheekexpert Jan Klinckenberg over inhalige banken en de kredietcrisis 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Rechten in crisistijd’ – pagina 44  

Reisrechten en corona 

Vliegtickets en corona 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

https://fnvzzp.nl/
https://www.zzp-nederland.nl/
https://www.kvk.nl/krachtmeting
https://qredits.nl/academy/ondernemingsplan-schrijven/ondernemingsplan-sjabloon/
https://www.berekenhet.nl/ondernemen/uurtarief-zzp-er.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/
https://financelle.nl/category/ondernemerstips/
https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/publicaties/2020/01/23/eindrapport-commissie-regulering-van-werk
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/bundel/1640371/terugbetalen-kinderopvangtoeslag
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2017146
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/12/18/besluit-wob-verzoek-over-zonnepanelen
http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
http://www.consumentenbond.nl/toeslagen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/12/16/besluit-op-wob-verzoek-naar-aanleiding-van-het-onderwerp-verworven-recht-huurtoeslag
http://www.consumentenbond.nl/hypotheek
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/landingspaginas/gidsen/geldgids/geldgids-uitgelicht/gg201102p10-test-hypotheekrente.pdf
https://www.reisrecht.nl/nieuws/
http://www.consumentenbond.nl/vliegticketwijzigen

