Money talks

Let’s talk about… money! Waar geef jij je geld aan uit? Heb je
weleens geldzorgen? Wat zou je doen met een miljoen? Elke week
een lezeres eerlijk over geld.

Thuis: getrouwd met Pieter (38, ondernemer)
en moeder van Tim (8) en Maud (5)
Werk: ondernemer
Maandinkomen Lotte: € 2000
Gezamenlijk inkomen: ❍ € 0-1500 ❍ € 1500-3000
❍ € 3000-4500 ❍ € 4500-6000

Heb je dit inkomen al lang?
“Ja, ik heb eerst zeven jaar in loondienst
voor een onderwijsinstelling gewerkt
en verdiende ongeveer 1950 euro. Drie
jaar geleden begon ik voor mezelf als
leerexpert en ik betaal mezelf nu iets
meer uit, precies 2000 euro.”
Komen jullie goed rond?
“Jazeker. Toch beginnen ook wij alle
prijsstijgingen te merken. We doen nu
gemiddeld voor 750 euro boodschappen
per maand – we eten graag luxe vlees
en hebben regelmatig gasten te eten –
terwijl dat eerst wel honderd euro
minder was. Ook onze andere vaste
lasten zijn gestegen.”

‘LIEVER LEUKE DINGEN
DOEN DAN DUIZEND
EURO AAN MIJN
HYPOTHEEK BETALEN’
Hebben jullie ook last van de
hogere gasprijzen?
“Nee, want we gebruiken alleen gas
om te koken. Verder hebben we twaalf
zonnepanelen, een grote zonneboiler
voor warm water en een pelletkachel om
onze woonkamer te verwarmen. Hierbij
verbrand je geen houtblokken, maar
houtkorrels. Lange tijd kostte één lading
met 65 zakken pellets 250 euro. Daar
deden we de hele winter mee, maar
inmiddels is ook deze prijs gestegen
naar 600 euro. Balen, maar vooralsnog
betalen we door onze duurzame
investeringen maar 100 euro per
maand aan gas en stroom. En elk
jaar krijgen we daar nog een paar
honderd euro van terug.”

En jullie andere vaste lasten?
“Die vallen ook best mee. Onze woning
was een klushuis, waardoor we het voor
maar 128.000 euro konden kopen. Voor
de verbouwing hadden we een bouwdepot
van 10.000 euro en nog wat spaargeld en
daar redden we het prima mee. We betalen
dus maar 305 euro aan hypotheek per
maand. Maandelijks sparen we een vast
bedrag van 500 euro. En meestal houden
we nog zo’n 750 euro over, dus die zetten
we ook op onze spaarrekening. Het is een
fijne gedachte dat we altijd genoeg geld
achter de hand hebben.”
Wat zou je doen met een miljoen?
“Ons huis afbetalen en meerdere vakantiehuisjes kopen, het liefst in Drenthe,
Frankrijk en Noorwegen. Die zou ik dan
ook verhuren als we er niet zijn.”
Maakt geld gelukkig?
“Nee, maar de vrijheid en ruimte die geld
geven wel. Onze goedkope kluswoning
was een bewuste keuze. Ik zeg altijd: liever
leuke dingen doen dan duizend euro aan
mijn hypotheek betalen. Dit jaar gingen
we bijvoorbeeld drie weken op vakantie in
Zuid-Frankrijk en daar hebben we heel
erg van genoten.”
LOTTES TIP
“Kijk in hoeverre
je je huis kunt
verduurzamen, dat kan
per maand echt veel
geld schelen!”

Spender of spaarder? “Spender.”
Grootste aanschaf? “Ons huis en een inboedel van 6000 euro.”
Grootste miskoop? “Zo’n pedagogisch verantwoorde houten Wobbel voor
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de kinderen, voor 125 euro. Hadden ze totaal geen interesse in.”
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