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 6 – 2019
•
•
•
•
•
•

Artikel ‘Tips voor onderweg’ – pagina 14 – 17
Artikel ‘Werken voor de maatschappij’ - pagina 20 – 22
Artikel ‘Goede zorgverlener kiezen’ - pagina 24 – 27
Artikel ‘Betalen voor stilzitten’ - pagina 28 – 32
Artikel ‘Budget voor je loopbaan’ – pagina 32 – 33
Artikel ‘Toekomstbestendig wonen’ - pagina 35 – 39

•

Bekijk doorverwijzers van eerder verschenen uitgaven

Artikel ‘Tips voor onderweg’ – pagina 14 – 17
Autopechhulp
Informatie over autopechhulp
•
Brandstof
Onder andere kleurgebruik voor brandstoffen per land
•
Per land de dagelijkse adviesprijzen voor brandstoffen
•
Milieu
•
•
•

Aanvragen milieusticker voor Frankrijk
Dagje naar Brussel? Voor sommige auto’s moet je een dagpas kopen en is vooraf registreren verplicht
Overzicht van milieuzones in Europa

Parkeren
Informatie per parkeerapps
•
Parkeeropties voor Europese steden
•
Tol
•

Tolsystemen in Europese landen

Verkeersregels
Bijzondere (verkeers)regels voor landen
•
Verzekeringsbewijs
Onder meer over dekkingsgebied van groene kaart bij autoverzekeraar
•
Verbod flitspaalsignalering op navigatie
Verboden apparaten in de auto
•
Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Werken voor de maatschappij’ - pagina 20 – 22
Zoeken naar vacatures voor vrijwilligerswerk:
•
Deedmob
•
IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl
•
Indeed
•
KEES (keescultuurvrijwilligers)
•
Nationale Vacaturebank
•
NLvoorelkaar
•
VrijwilligersVacatureBank
•
WeHelpen
Vrijwilligerswerk.nl
•
Overzicht lokale vrijwilligerscentrales (voor vacatures)
Werken als vrijwilliger
•
Informatie Belastingdienst over vrijwilligerswerk
Ga terug naar het overzicht
Artikel ‘Goede zorgverlener kiezen’ - pagina 24 – 27
3 goede vragen
•
3 vragen die je altijd aan je huisarts of specialist moet stellen
•

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Je kunt daar lezen wat de inspecteurs vinden van de zorg in een zorginstelling

•

Huisarts.nl
Medische informatie over aandoeningen en behandelmethoden volgens de laatste richtlijnen

•

KiesBeter
Informatie over de kwaliteit van zorg
Je kunt bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken vergelijken op een aandoening en uitzoeken of diagnostiek
en het bespreken van een behandelplan op één dag gedaan kunnen worden

•

ZorgkaartNederland
Keuzehulpen en beoordelingen over zorgverleners en zorginstellingen

Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Betalen voor stilzitten’ – pagina 28 – 32
Onderzoek Binck Beleggers Top 200 van 2018
•
Welke aandelen en andere effecten bezit beleggend Nederland, met de volledige Binck Beleggers Top
200 van 2018 (pdf)
Onderzoek van Finner over Flatex
•
Hogere kosten bij flatex door distributievergoeding op fondsen
Onderzoek van Morningstar
•
Doen actieve fondsen het beter?
Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Budget voor je loopbaan’ - pagina 32 – 33
CNV Vakmensen
•
Overzicht van allerlei cao’s
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
•
Krediet via DUO
•
Diploma: nieuw exemplaar aanvragen of downloaden
Hoe werkt Nederland?
•
Loopbaanadvies; via internet kun je zelf een adviseur zoeken
Het ministerie van SZW publiceert daar ook een lijst met adressen
UWV
•

Opleiding volgen via UWV

Ga terug naar het overzicht

Artikel ‘Toekomstbestendig wonen’ – pagina 35 – 39
Hypotheek
Vergelijken van hypotheken op prijs en voorwaarden
•
Nieuwbouw
Informatie over nieuwbouwwoning
•
Overbruggingskrediet
Informatie over overbruggingslening
•
Ga terug naar het overzicht

