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Geld Telt 

In deze nieuwsbrief  aandacht voor de volgende 

onderwerpen;  

-  Samenwonen goed geregeld 

-  Echt of Nep 

-  E-learning smart met geld 

Heb je vragen, tips of ideeën? 

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl  

Neem ook eens een kijkje op onze website 

www.pameijer-geldtelt.nl 

 

Samenwonen goed geregeld 

Veel stellen wonen samen zonder te trouwen of een 

geregistreerd partnerschap. Tijdens het 

samenwonen worden veel keuzes gemaakt die 

invloed hebben op je (gezamenlijke) financiële 

situatie. Toch maken veel mensen hier geen 

afspraken over. Hierdoor lopen zij een verhoogd 

risico op financiële problemen. Wijzer in geldzaken 

heeft daarom de tool samenwonen goed geregeld 

ontwikkeld. www.wijzeringeldzaken.nl/wat-

betekent-dit-voor-mij/samenwonen/ 

 

Echt of Nep 

Hoe weet je of je een echt of een nep 

geld biljet in handen hebt? 

In de afbeelding hiernaast wordt  

uitgelegd waar je op moet letten.  

Als je met nep geld betaald is dit  

strafbaar. Daarom is het heel belangrijk 

om ook als je geld ontvangt te kijken 

of het biljet echt is. Op de site van de 

Nederlandse bank wordt voor alle 

briefjes uitgelegd waar je op moet  

letten. 

www.dnb.nl/echtofvals/nl/quick-

check/europa/5/index.html   

 

E-learning Smart met Geld 

Smart met Geld richt zich specifiek op kwetsbare 

jongeren van 15 tot en met 18 jaar, veelal met een 

lichte verstandelijke beperking. 

Dit programma is erop gericht om moeilijklerende 

jongeren te leren verstandig om te gaan met geld. 

De nadruk ligt daarbij vooral op het vergroten van 

bewustwording en financiële weerbaarheid. Met als 

resultaat: jongeren leren verstandige financiële 

keuzes te maken en beter zelfstandig om te gaan 

met geld om schulden te voorkomen.  

https://e-learning.smartmetgeld.nl/  

 

Handige website 

www.steffie.nl  

Steffie is een site waarin moeilijke dingen op een 

makkelijkere manier worden uitgelegd. Bijvoorbeeld 

over hoe je slim met geld om kan gaan. Maar je vind 

daar ook links naar andere eenvoudige sites.  
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