
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 4/2020 

 

• Artikel ‘Vouchers in allerlei smaken’ – pagina 10 – 13 

• Artikel ‘Achter de betaalmuur’ – pagina 14 – 17  

• Artikel ‘Eerste erfenis: hoe je zelf de regie houdt’ – pagina 18 – 22 

• Artikel ‘Assura-deurbeleid’ - pagina 23 – 25  

• Artikel ’11 vragen over inkomen’ – pagina 28 – 31  

• Artikel ‘Dubbel betaald’ - pagina 32 – 33  

• Artikel ‘Hulp uit betrouwbare hoek’ – pagina 34 - 37  

• Artikel ‘Bewindvoering per brief’ – pagina 38 – 39  

• Artikel ‘Hulp voor mantelzorger’ – pagina 41 – 43  

• Artikel ‘Beleggen in pillen’ – pagina 44  

• Artikel ‘Bank speelt op safe’ – pagina 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Artikel ‘Vouchers in allerlei smaken’ – pagina 10 - 13 

Consumentenbond 

• Afgelaste evenementen en vouchers  

• Corona en annuleringsverzekering 

• Faillissement en geld terug 

• Laatste ontwikkelingen rond reisvouchers 
• Standpunt Consumentenbond 

• Vliegmaatschappijen negeren regels 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Achter de betaalmuur’ – pagina 14 – 17  

• ACM - meld verboden kosten van huurbemiddelaar 

• !Woon - belangenvereniging 

• Woonbond – belangenvereniging  

 

Huurcommissie 

• Conflictbemiddeling 

• Huurprijscheck 

• Informatie 

 

Terug naar het overzicht   

 

 

Artikel ‘Eerste erfenis: hoe je zelf de regie houdt’ – pagina 18 – 22  

Belastingen  

• Belastingdienst - erven en erfbelasting 

• Consumentenbond - checklist aangifte inkomstenbelasting voor overledene  

 

Erfenis 

• Belastingdienst - reken waarde erfdelen uit met hulp van deze tabel 

• Consumentenbond - tips voor afwikkelen erfenis 

 

Uitvaart 

• Consumentenbond - regelen na de uitvaart 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Assura-deurbeleid’ - pagina 23 – 25  

• De Vereende - dure verzekeraar die iedereen accepteert 

• Kifid - uitspraken zoeken 

• Stichting Centraal Informatie Systeem - check je schadereputatie in CIS 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ’11 vragen over inkomen’ – pagina 28 – 31  

• Het Juridisch Loket - vragen over arbeidsvoorwaarden 

• Het Juridisch Loket - valkuilen bij vaststellingsovereenkomst 

• Rechtwijzer.nl - rechten bij failliete werkgever 

• Universiteit van Amsterdam - ontslagtools 

• Rijksoverheid.nl - rekenhulp transitievergoeding bij ontslag 

 

Terug naar het overzicht 

 

http://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/andere-onderwerpen/concert-afgelast
http://www.consumentenbond.nl/reisverzekering/annuleren-vanwege-corona-soms-toch-gedekt
http://www.consumentenbond.nl/reisverzekering/reisorganisatie-failliet-en-geld-terug
http://www.consumentenbond.nl/coronavoucher
http://www.consumentenbond.nl/nieuws/2020/blij-met-ingrijpen-vouchers-maar-nog-steeds-open-eindjes
http://www.consumentenbond.nl/nieuws/2020/nederlandse-vliegmaatschappijen-negeren-regels-nog-steeds
http://www.consuwijzer.nl/contact
http://www.wooninfo.nl/
http://www.woonbond.nl/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/bemiddeling
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling
https://www.huurcommissie.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/erfbelasting
http://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/checklist-aangifte-inkomstenbelasting-voor-overledene
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/waardebepaling_bij_erven_en_schenken/waarde_vruchtgebruik_blote_eigendom_en_periodieke_uitkeringen/looptijd_hangt_af_van_leven_van_1_of_meer_personen/looptijd_hangt_af_van_het_leven_van_1_of_meer_personen
http://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/erfbelasting
http://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/na-de-uitvaart
https://vereende.nl/
http://www.kifid.nl/uitspraken
http://www.stichtingcis.nl/
http://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/
http://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/ontslag/beeindigingsovereenkomst/
https://rechtwijzer.nl/werk/problemen-op-het-werk/mijn-werkgever-gaat-failliet-wat-nu
http://www.magontslag.nl/
https://rekenhulptransitievergoeding.nl/


Artikel ‘Dubbel betaald’ - pagina 32 – 33  

Consumentenbond 

• Informatie over creditcards  

• Voor- en nadelen van iDeal 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Hulp uit betrouwbare hoek’ – pagina 34 - 37 en artikel 
‘Bewindvoering per brief’ – pagina 38 – 39  
Bewind (Rechtspraak.nl) 

• Brochure over bewindvoering (pdf) 
• Taken bewindvoerder 

• Richtlijnen voor bewindvoerders (pdf) 

 

DigiD 

• DigiD – aanvragen  

• DigiD – machtiging regelen 

 

Hulp bij financiën 

• GoedVertegenwoordigd.nl 
• Dementie.nl - geldzaken en dementie 

  

Notariële volmachten  

• DeGoedkoopsteNotaris.nl - vergelijken van prijzen van notariële volmachten  

 

Terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Hulp voor mantelzorger’ – pagina 41 – 43  

Hulp  

• NLvoorelkaar - hulp vinden of aanbieden –   

• Rijksoverheid.nl – regelhulp wegwijzer voor zorg en ondersteuning 

 

Mantelzorg 

• Mantelzorg.nl – informatie over mantelzorg 

• Handen in Huis - mantelzorgvervanging 

• In voor mantelzorg - ondersteuning voor mantelzorgers 

• Rijksoverheid.nl - corona en mantelzorg 

 

Terug naar het overzicht  

 

 

Artikel ‘Beleggen in pillen’ – pagina 44  

Informatie per farmafonds 

• Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (EUR) | 

HLT 

• SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | STW 

• Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (EUR) | 18M6 

• iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EUR) | EXV4 

Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (EUR) | 

HLT 

• SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | STW 

• Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (EUR) | 18M6 

• iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EUR) | EXV4 

 

Terug naar het overzicht  

http://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/creditcards
http://www.consumentenbond.nl/online-kopen/betalen-met-ideal
http://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/u-bent-benoemd-tot-bewindvoerder.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind/Paginas/taken-en-verplichtingen-niet-professionele-bewindvoerder.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-bewindvoerder.pdf
http://www.digid.nl/
http://www.machtigen.digid.nl/
http://www.goedvertegenwoordigd.nl/
https://dementie.nl/financiele-zaken-regelen-voor-iemand-met-dementie
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/
http://www.nlvoorelkaar.nl/how-it-works
http://www.regelhulp.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
https://handeninhuis.nl/
http://www.invoormantelzorg.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-mantelzorgondersteuning
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001FIAH
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001FIAH
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000151IE
https://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000NIEZ
https://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M7ZZ
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001FIAH
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001FIAH
http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000151IE
https://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000NIEZ
https://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M7ZZ


Artikel ‘Bank speelt op safe’ – pagina 46 

• Belastingdienst - betaalpauze en fiscus 

• Consumentenbond - betaalpauze hypotheek 

• MoneyView - coronaregels per hypotheekverstrekker 

 

Terug naar het overzicht 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/betaalpauze-hypotheekverplichtingen
http://www.consumentenbond.nl/hypotheek-corona
https://www.moneyview.nl/corona-hypotheken

