
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 – 2019 

 

• Artikel ‘Makkelijk en snel’ – pagina 10 - 13 

• Artikel ‘Wapen je tegen apk-trucs’ – pagina 14 - 17  

• Artikel ‘Nestje bouwen’ – pagina 25 – 29  

• Artikel ‘Daan zoekt een kamer’ – pagina 32 – 35 

• Artikel ‘Word je eigen auto-importeur’ – pagina 41 – 43  

• Artikel ‘Veel handelen voor nop’ - pagina 44 – 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel ‘Makkelijk en snel’ – pagina 10 - 13 

 
Betaalrekeningen 

• Betaalrekeningen vergelijken 
 
Eerste indrukken 

• Eerste indruk van betaalapp Tikkie 
• Eerste indruk van wearables 

 

PSD2 
• Blog over PSD2 
• Informatie over nieuwe betaalwet PSD2 en meldpunt voor klachten (bijvoorbeeld over 

onduidelijke toestemming of misbruik van gegevens). 
 
Spoedoverboekingen 

• Informatie over spoedoverboekingen 
 
Ga terug naar het overzicht 
 

 
 

Artikel ‘Wapen je tegen apk-trucs’ – pagina 14 - 17 
 
Auto-onderdelen 

• Gebruikte auto-onderdelen 
• Nieuwe auto-onderdelen 

 
Online kenteken check 

• Openbare bron met apk- en andere informatie, zoals problemen die bij eerdere apk-
keuringen aan de orde waren, het schadeverleden en de geschatte waarde (niet alle 
informatie is gratis). 

 
RDW-keuringsstations 

• Adressen van RDW-keuringsstations 

 
Tips om je auto door de apk te helpen (video) 

 
Ga terug naar het overzicht  
 
 
 

Artikel ‘Nestje bouwen’ – pagina 25 – 29  
 

• Geld schenken voor eigen woning en de familiebanklening 
• Woning kopen en verhuren aan je kind 

 
Ga terug naar het overzicht  

 
 
 

Artikel ‘Daan zoekt een kamer’ – pagina 32 – 35 
 
Vergelijkingssites voor accommodaties 

• Kayak.nl 
• Skyscanner.nl 
• Momondo.nl 

 
Goedkope hotelkamers  

• Amoma.com 

• Zenhotels.com 
• Destinia.nl 
• Trip.com 
• Hotelopia.nl 

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelijker
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/tikkie
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/contactloos-betalen-met-wearables-bij-abn-amro
https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/blog-psd2
http://www.consumentenbond.nl/psd2/
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/spoedoverboekingen
http://www.onderdelenzoeker.nl/
http://www.winparts.nl/
http://www.kentekencheck.nl/
http://www.kentekencheck.nl/
http://www.rdw.nl/over-rdw/contact/keuringsstations
https://youtu.be/Zmdp5mpulKw
http://www.consumentenbond.nl/huishypotheekhulp-ouders
http://www.consumentenbond.nl/huisverhuren-ouders
http://www.kayak.nl/
http://www.skyscanner.nl/
http://www.momondo.nl/
http://www.amoma.com/
http://www.zenhotels.com/
http://www.destinia.nl/
http://www.trip.com/
http://www.hotelopia.nl/


Lagere prijzen 

• Door een account aan te maken op www.kayak.nl/hotels, verschijnen er lagere prijzen 

(herkenbaar aan blauw slotje) 
• Door een account aan te maken, worden hotels soms goedkoper 

https://account.booking.com/register en https://nl.hotels.com/profile/signup.html 
 

• Vaak lagere prijzen op www.kayak.de en www.kayak.es dan op www.kayak.nl 
• Vaak lagere prijzen op www.skyscanner.de en www.skyscanner.es dan op 

www.skyscanner.nl 
 
Ga terug naar het overzicht  
 
 
 

Artikel ‘Word je eigen auto-importeur’ – pagina 41 – 43 

 
Auto’s zoeken over de grens 

• Autoscout24.nl 
• Mobile.de 

 
Duitse termen die je moet kennen.  

• Auto Glossar - AutoScout24 
 

Eendagskentekenbewijs 
• Aanvragen van een eendagskentekenbewijs 

 

Ga terug naar het overzicht  
 
 
 

Artikel veel handelen voor nop – pagina 44 – 45 

 
• Kosten bij goedkope brokers 

 
Ga terug naar het overzicht  

http://www.kayak.nl/hotels
https://account.booking.com/register
https://nl.hotels.com/profile/signup.html
http://www.kayak.de/
http://www.kayak.es/
http://www.kayak.nl/
www.skyscanner.de
http://www.skyscanner.es/
http://www.skyscanner.nl/
https://www.autoscout24.nl/
http://www.mobile.de/
http://ww2.autoscout24.de/glossar
https://eendagskentekenbewijsaanvragen.rdw.nl/contactgegevens
http://www.consumentenbond.nl/kosten-brokers

