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Haal je het einde van de
maand niet met het res-
terende deel van je loon? 
Als je een paar honderd 
euro te kort komt, spreek 
dan in eerste instantie je 
spaarrekening aan als 
dat mogelijk is. “Een 
spaarrekening is er voor 
onvoorziene omstandig-
heden”, zegt budgetcoach 
Sara Van Wesenbeek. 
“Het is je buffer in finan-
cieel moeilijke omstan-

digheden.” Het is ook de 
goedkoopste optie, want 
je verliest enkel de rente. 
“Als je 1.000 euro afhaalt 
en je had 10.000 euro op 
een spaarboekje staan 
tegen een rente van 
0,11 procent, dan blijft 
het verlies beperkt tot 
1,1 euro”, zegt Wouter 
Vanderheere van Top-
compare.be. “De overige 
9.000 euro levert na één 
jaar dan nog 9,9 euro op.” 

Leen je het bedrag van 
familie of vrienden? Stel 
dan om misverstanden 
te voorkomen een leen-
contract op. Dat kan bij 
de notaris, maar ook een 
zelf opgesteld document 
is geldig. Zet er de betaal-
termijn, het bedrag en 
eventuele rente in. Alle 
betrokken partijen moe-
ten ook nog hun hand-
tekening onder het 
papier zetten met de ver-

melding ‘gelezen en 
goedgekeurd’.  

Is de spaarrekening 
geen optie, dan kan je 
in het rood gaan. Dat 
kost je wel meer: “Bij de 
meeste banken kan je tot 
1.250 euro onder nul 
gaan op je zichtrekening 
en moet je dat binnen de 
drie maanden opnieuw 
aanvullen”,  zegt Vander-
heere. “Ook betaal je daar 
interesten op. Ga je één 

maand tot maximaal 
1.250 euro onder nul, dan 
betaal je bij Fortis en 
Belfius 1.260,90 euro 
terug (10,90 euro extra), 
bij ING 1.259,90 euro. 
(9,90 euro extra).” 

Banken bieden ook per-
soonlijke leningen aan 
voor kleinere bedragen, 
maar daar pas je beter 
mee op. “De interest op 
die snelle, persoonlijke 
leningen kan heel hoog 

zijn en daardoor wordt 
de financiële put alleen 
maar groter”, benadrukt 
budgetcoach Katleen 
Van Roye. “De interest 
verschilt ook fel: als je 
bijvoorbeeld 1.000 euro 
leent bij Cofidis op een 
termijn van 1 jaar, dan 
betaal je 1.095 euro terug 
(95 euro extra)”, zegt 
Vanderheere. Bij KBC is 
dat 1.035 euro (35 euro 
extra)”.   (lla)

Zo overleef je 
de dure maand 

september

Spaargeld aanspreken, lenen of in het rood gaan? 

Koop schoolgerief 
zonder de kinderen erbij

Ruim eerst thuis even op en kijk
hoeveel mappen en balpennen je
nog hebt voor je naar de winkel
gaat. “Het mag cru klinken, maar
schoolgerief kopen doe je beter zon-
der de kinderen”, zegt budgetcoach
Sara Van Wesenbeeck. “Winkels
stallen de duurdere, hippe produc-
ten uit op grijphoogte zodat ze de
aandacht trekken. Kinderen willen
maar al te graag dat kaftpapier met
hun favoriete figuurtje, maar dat
kan gemakkelijker 2 à 3 euro per rol
duurder zijn dan wat jij voor ogen
had. Als je de kinderen niet mee-
neemt, lost het probleem van
‘steeds neen te moeten zeggen’ zich-
zelf op.” 

Maak er een 
spelletje van

Neem je de kinderen toch mee,
maak er dan een spelletje van. “Leg
op voorhand uit dat je een budget

hebt van vijftig euro en wat je daar
allemaal mee wil kopen. Laat het
cash geld ook zien, zodat ze zich er
iets bij kunnen voorstellen. Laat ze
nadien los in de winkel en geef ze de
verantwoordelijkheid om zelf spul-
letjes uit te zoeken die binnen het
budget passen. Zijn er nog enkele
euro’s over? Dan kan je eventueel
kiezen voor dat duurdere kaft-
papier. Zo leren kinderen dat geld
niet aan de bomen groeit en dat ze
niet alles kunnen hebben.” 

Wacht tot 
begin september

Nog een tip: stel het aankopen van
schoolgerief zo lang mogelijk uit.
“In augustus versturen scholen
lijstjes met de benodigdheden voor
volgend schooljaar”, vertelt Van
Wesenbeek. “Dat weten ook de
winkelketens en dat maakt school-
gerief in die periode allemaal wat
duurder. Ga je pas begin septem-
ber, dan zullen sommige
artikelen al afgeprijsd
zijn en kan je mooie
kortingen scoren.” 

Of spreek af met
andere ouders en
probeer een goede
prijs af te dingen.
“Groepsaankopen 
zijn er niet alleen
voor stookolie en voor
zonnepanelen. Ook in
de winkel kan je zeggen:
wij kopen samen een
aantal rekenmachines en
schrijfblokken, is het mo-
gelijk om daar een korting
op te krijgen?” 

Vraag om 
gespreide betaling  

Als de kosten in september
toch te hoog zijn, vraag dan
aan de school of je de rekening
gespreid kan betalen. “Het is
niet gemakkelijk om op school
te moeten toegeven dat je de
rekeningen niet kan betalen. Het is
nog altijd een taboe waar veel
schaamte rondhangt”, zegt budget-
coach Katleen Van Roye. “Maar
durf je gerust kwetsbaar op te stel-
len. Je bent heus niet de eerste

ouder die aan de directeur vraagt
om de rekening in meerdere keren
te betalen. Scholen weten ook dat
september een dure maand is en
sommige spelen er zelfs op in:
onderaan de brief voor het inschrij-
vingsgeld voegen ze een regeltje toe
waarin staat dat als het te moeilijk
is om het volledige bedrag op te
hoesten, je contact kan opnemen
met een bepaalde persoon binnen
de school. Dat werkt drempel-
verlagend.” 

Hetzelfde voor de muziekschool
of de andere activiteiten van je
kind. “Je moet gewoon de vraag
durven te stellen”, zegt Van
Wesenbeeck. “Maar het is niet
omdat je het bedrag in stukjes of
pas de maand erna moet betalen
dat je niet meer voorzichtig moet
zijn met je budget: je moet hoe
dan ook het bedrag ophoesten.” 

Nieuw schoolgerief, de 
nodige leerboeken en 
dan zijn er ook nog de 
hobby’s: september is 
een dure maand, zeker 
voor gezinnen met 
kinderen. In het ideale 
geval heb je dan de 
voorbije maanden al een 
beetje geld opzijgezet, 
maar wat als dat niet ge-
lukt is? Moet je dan geld 
lenen of spreid je beter 
de rekeningen? En kan 
je ook besparen op 
schoolgerief ? Met 
deze tips vermijd je 
een financiële kater.
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