Gepubliceerd op Pekelaveendam 14-11-2019 04:36 (https://www.hulpwijzerpekelaveendam.nl)
Hulpwijzer PekelaVeendam > Geldzaken > Besparen

Misschien heeft u (tijdelijk) minder inkomsten of wilt u minder geld uitgeven. U kunt vaak veel
besparen op dagelijkse zaken. Bijvoorbeeld op abonnementen, de boodschappen of andere
(huishoudelijke) spullen.
Hieronder vindt u meer informatie en tips over besparen.

Heeft u minder geld te besteden en wilt u weten waar u op
kunt besparen?
U kunt bijvoorbeeld besparen op telefoonkosten, energie, auto en vakanties. Kijk voor tips op
de websites van het Nibud, consuWijzer en Milieu Centraal. De Vastelastenbond zoekt voor u
uit hoe u op vaste lasten kunt besparen. Word daarvoor eerst gratis lid. Op de website van de
Consumentenbond vergelijkt u verzekeringen en ze geven tips.
Gebruik ook een huishoudboekje. U vindt (gratis) huishoudboekjes op de website van Wijzer
in Geldzaken.
Consumentenbond
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 18:00 uur.
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070 445 45 45
www.consumentenbond.nl
ConsuWijzer
Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument.
088 070 70 70
www.consuwijzer.nl
Nibud
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur.
Postbus 19250
3501 DG Utrecht
030 239 13 50
www.nibud.nl

Vastelastenbond
www.vastelastenbond.nl
Wijzer in geldzaken - huishoudboekjes
www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes
Milieu Centraal - energie besparen
www.energiebespaarwijzer.nl

Wilt u besparen op vaste lasten?
Wilt u besparen op uw vaste lasten? Op de website van het Nibud leest u verschillende tips
en kunt u een bespaarplan maken.
Wilt u besparen op water? Kijk op de website van Milieu Centraal.
Wilt u een bespaartest doen? De website van Milieu Centraal biedt een gratis test. De uitslag
zegt precies waarop u kunt besparen.
Milieu Centraal - bespaartest
www.bespaartest.nl
Nibud
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur.
Postbus 19250
3501 DG Utrecht
030 239 13 50
www.nibud.nl
Milieu Centraal - energie besparen
www.energiebespaarwijzer.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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