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Tip uit het Geldloket
Vraag aan het Geldloket

Ik ben zzp’er en de VAR wordt binnenkort afgeschaft. Wat betekent
dit?
Sinds twee jaar werkt Marit van Veen* als zzp’er
in de zorg. Haar opdrachtgevers eisen dat zij een
Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) heeft. In de VAR,
die jaarlijks wordt afgegeven, verklaart de belastingdienst dat Marit een zzp’er is en geen werknemer. Marit heeft gehoord dat de VAR binnenkort verdwijnt. Ze vraagt zich af wat ervoor in de
plaats komt en hoe ze nu haar zaken moet gaan
regelen.
De VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door eenvoudige modelovereenkomsten. Om als zzp’er te
werken moet je je houden aan de vereiste drie
opdrachten per jaar. Zo niet, dan ben je voor de
belastingdienst geen zzp’er en moeten er over
dat jaar alsnog premies werknemersverzekeringen worden betaald. In de VAR werd niet geregeld
wie hiervoor verantwoordelijk is. Je moest dan als
zzp’er zelf alle premies betalen. In de modelovereenkomst is dit wel geregeld: de premies worden
verdeeld tussen zzp’er en opdrachtgever.
Op de website van de belastingdienst kan Marit een
modelovereenkomst downloaden. Voor iedere opdracht moet Marit een modelovereenkomst invullen. Deze kan ze samen met haar opdrachtgevers
opstellen en voorleggen aan de belastingdienst.
* De persoonsnamen die in deze nieuwsbrief worden gebruikt,
zijn in verband met privacy gefingeerd.

WOZ-waarde gestegen? Misschien
krijgt u korting op uw hypotheekrente.
Aaltje en Frans Bezemer wonen in een koopwoning.
Onlangs hebben ze de WOZ-waarde beschikking
van de gemeente ontvangen. Deze is eindelijk
weer eens gestegen. Ze hebben laatst op televisie
gezien dat de WOZ-waarde ook invloed heeft op de
hypotheekrente. Maar hoe zit dat eigenlijk precies
en wat kunnen ze nu het beste doen?
Aaltje en Frans hebben een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. De
hypotheek was destijds even hoog als de waarde
van de woning. Bij hypotheken zonder NHG loopt
de bank een extra risico dat het hypotheekbedrag
niet wordt terugbetaald. Daarom wordt de rekenrente, een basistarief, verhoogd met extra rente,
de risico-opslag. De hoogte van de risico-opslag is
afhankelijk van de verhouding tussen de waarde
van de woning en de hoogte van de hypotheek.
Hoe meer de woning waard is ten opzichte van de
hypotheek, hoe lager de risico-opslag. Nu de woning van Aaltje en Frans meer waard is
geworden kunnen zij de bank vragen om
een korting op de risico-opslag.
> Lees verder op pagina 2.
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> Vervolg van de voorpagina.
De bank loopt immers minder risico dat zij het
hypotheekbedrag niet kunnen terugbetalen. Aaltje
en Frans moeten hier wel zelf om vragen. Iedere
bank hanteert voor het vaststellen van de hoogte
van de risico-opslag verschillende voorwaarden.
De consulent van het Geldloket adviseert Aaltje
en Frans te informeren bij de bank naar de manier waarop ze de korting kunnen aanvragen en de
voorwaarden die de bank hiervoor hanteert.

Tip uit het wijkspreekuur sociaal
raadslieden

Hoge huur en inkomen gedaald?
Vraag om huurverlaging.
Een half jaar geleden is Emilie Beumers gescheiden.
Ze is samen met haar 2 kinderen in de huurwoning
blijven wonen. Door huurverhogingen in voor
afgaande jaren is de huur zo hoog geworden dat ze
geen recht meer heeft op huurtoeslag. Nu Emilie in
haar eentje voor het inkomen moet zorgen, lukt het
haar niet meer om rond te komen. Vooral die hoge
huur nekt haar. Is daar iets aan te doen?
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet
onder andere de huurprijs onder de huurtoeslaggrens
liggen. Toen Emilie de woning ging huren was dat
het geval. Door huurverhogingen van de laatste
jaren is de huurprijs hierboven gekomen waardoor
er geen recht meer is op huurtoeslag. Omdat Emilie
door de scheiding minder inkomen heeft, kan zij
de verhuurder vragen om verlaging van de huur
tot onder de huurtoeslaggrens. De wijkconsulent
vertelt haar dat zij hiervoor op de website van de
huurcommissie een modelbrief kan downloaden.
Deze kan ze, samen met een bewijs van inkomen en
een uittreksel uit de basisadministratie, opsturen
naar de verhuurder. Als de verhuurder weigert de
huur te verlagen of niet reageert op het verzoek, kan
Emilie een verzoek indienen bij de huurcommissie.
De huurcommissie beoordeelt dan de voorgestelde
huurverlaging op basis van het inkomen en doet
hierover uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Meer weten? www.huurcommissie.nl/
onderwerpen/huurverlaging

Tip uit het Geldloket

Heeft u een woekerpolis? Vraag een
gratis hersteladviesgesprek aan.
Hans Eckelse heeft 15 jaar geleden een beleggings
verzekering afgesloten om zijn pen
sioen aan te
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vullen. Onlangs ontving hij de nieuwe polis. Tot
zijn verbazing blijkt dat er veel minder waarde is
opgebouwd in de polis dan dat hem van te voren
was verteld. Hans is bang dat hij een woekerpolis
heeft afgesloten en vraagt zich af wat hij hieraan
kan doen. Hij vreest dat hij met de huidige
verzekering niet in staat is om zijn pensioen
voldoende aan te vullen.
De consulent van het Geldloket bestudeert de polis
van Hans. Het blijkt dat de verzekeringsmaatschappij
hoge kosten in rekening brengt. Hierdoor levert de
verzekering veel minder op dan de prognose vooraf
was. Hans heeft volgens de gebruikelijke normen
dus een woekerpolis afgesloten. De consulent
adviseert Hans om een hersteladviesgesprek aan
te vragen bij de verzekeringsadviseur die de
verzekering destijds voor hem heeft afgesloten.
Het hersteladviesgesprek is gratis. Tijdens het
gesprek bespreekt de adviseur de mogelijkheden en
consequenties van het oversluiten of afkopen van
de lening. De consulent adviseert Hans ten slotte
om niet direct te beslissen maar de tijd te nemen
om er goed over na te denken.
Let op! Het is belangrijk dat de adviseur erkend is
door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de
website van de AFM kan Hans een register inzien
waarin staat welke adviseurs erkend zijn.
Op www.nibud.nl/special/wat-kunt-u-doen/
vraag-en-antwoord/#144221722192547ca6927- wordt uitgelegd wat een herstel
advies gesprek inhoudt en wat u van de
adviseur mag verwachten.

Uit het Geldloket

Zzp’er en financiële zorgen? De
gemeente kan u helpen.
Marjolijn heeft nu een kleine twee jaar een
communicatiebureau aan huis. Toen ze net voor
zichzelf begon had ze een aantal grote opdrachten.
Deze zijn nu zo goed als afgerond. Er is misschien
uitzicht op een nieuwe opdracht maar dit is nog
onzeker. Marjolijn heeft nu geen inkomen en heeft
een enkele betalingsachterstand. Ze wil graag
door met haar bedrijf. Hoe moet ze dit oppakken?
Geldloket Amersfoort en Team Zelfstandigen van
de gemeente Amersfoort werken nauw samen
om ondernemers in zwaar weer te helpen. In het
Geldloket gaat de consulent samen met Marjolijn
na of zij haar uitgaven kan aanpassen. Ook bekijkt
de consulent of zij misschien recht heeft op een
Bbz-uitkering via Team Zelfstandigen om hiermee
tijdelijk haar inkomen aan te vullen.
De consulent raadt Marjolijn aan om eerst een
adviesgesprek te voeren met een bedrijf voor
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Resto VanHarte

UITGELICHT
financiële hulpverlening aan ondernemers in het
MKB. Met dit bedrijf werkt de gemeente Amersfoort
samen om ondernemers beter van dienst te
zijn. In dit adviesgesprek krijgt Marjolijn meer
duidelijkheid over de toekomst van haar bedrijf.
Voor dit gesprek moet zij een formulier invullen.
De consulent zorgt ervoor dat dit formulier,
voorzien van een toelichting, bij de juiste persoon
in dit bedrijf terecht komt.

Meer weten?

www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/werken-uitkering-tonen-op/zelfstandigen.htm

“Dankzij Amersfoort Bespaart
kunnen we nog meer mensen laten
genieten van een maaltijd buiten
de deur voor weinig geld.”
(Patricia Hugen, Restomanager Amersfoort)

Tip uit het wijkspreekuur sociaal
raadslieden

Hulp nodig bij de belastingaan
gifte? Kom langs op het belasting
spreekuur.
Reindert heeft een brief ontvangen van de
Belastingdienst. Hij moet belastingaangifte over
het jaar 2015 doen. Vanaf dit jaar moet iedereen
de aangifte digitaal doen. Reindert is al wat ouder
en kan niet goed met computers overweg. Hij wil
graag samen met iemand de aangifte doen. Kunnen
ze Reindert op het spreekuur hierbij helpen?
Mensen die aangifte moeten doen en hier
hulp bij willen hebben, kunnen terecht op het
belastingspreekuur. Reindert kan hier van 7 maart
tot en met 4 mei 2016 terecht voor het invullen
van zijn aangifte. Het belastingspreekuur werkt
op afspraak en vindt plaats in wijkcentrum de
Driehoek. De wijkconsulent boekt gelijk een
afspraak voor Reindert in. Voor het invullen van
de belastingaangifte 2015 moet hij een aantal
gegevens verzamelen. Hij ontvangt per post een
lijst met de benodigde gegevens die meegenomen
moeten worden naar de afspraak. Het spreekuur
is bedoeld voor particulieren met een bruto
jaarinkomen onder € 30.000, die niet lid zijn van
de vakbond.

Uit de budgetcursus

Vobula kamperen
“Wil je graag op vakantie maar is het je vaak te
duur? Ga dan eens Vobula kamperen”, geeft Maud
als tip. Tijdens deze vakantie ga je met een groep
vrijwilligers voor een heel klein bedrag kamperen
op een landgoed in Nederland. Als tegenprestatie
onderhoud je gezamenlijk het landgoed. Meer weten? www.vobulakamperen.nl

Resto VanHarte

Resto VanHarte zit alweer een tijdje op de
nieuwe, vaste locatie. De vrijwilligers maken er elke week weer een gezellig restaurant van. Iedere maandag en woensdag koken zij daar een driegangenmenu. Iedereen
is van harte welkom. Maak hiervoor gebruik
van de kennismakingsaanbieding.

ALLEENSTAANDE
OUDERACTIE
Van april t/m juni voor alleenstaande
ouders en hun kinderen.

€ 7,50

voor een ouder met
2 kinderen, ieder extra
kind € 2,-

Reserveren is noodzakelijk. Neem ook deze
bon mee!

Maandag en woensdag:
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort.
Maandag en woensdag geopend vanaf
17.30 uur. Het diner begint om 18.00 uur.
Graag wel van tevoren reserveren via
www.restovanharte.nl of bellen naar
0900-9003030 (10ct/min).
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Utrechts Landschap

UITGELICHT

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart
veel mensen informeren over de
interessante, leerzame én betaalbare activiteiten in onze natuurgebieden”
(Ester Floor, Utrechts Landschap)

16 april

Vroege vogeltocht
Ga op een vroege vogeltocht met de boswachter
en zie de natuur ontwaken in natuurgebied Bloeidaal. Na de wandeling vertelt de boswachter over
dit bijzondere natuurgebied en kun je genieten
van een heerlijk streekontbijt.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
		

16 april 06.20 – 08.00 uur.
verzamelen bij Parkeerplaats Koedijkerweg, Leusden.
€ 8 (€ 7 voor beschermers).
Reserveren verplicht.

1 mei

De Schammer en de
Grebbelinie
Gidsen nemen wandelaars mee terug in de bijzondere geschiedenis van het unieke gebied van de
Schammer en de Grebbelinie.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:

1 mei van 14.00 – 15.00 uur.
parkeerplaats Hockey Club Leusden,
Schammersteeg 2, Stoutenburg.
gratis.

6 mei
3 april

Speuren in de lente
Kom de lente proeven en voelen tijdens een mooie
gezinswandeling op Landgoed Stoutenburg. Samen
met de (klein)kinderen ga je op avontuur in het
bos. De wandeling is voor het hele gezin.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
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3 april van 14.00 - 16.00 uur.
Koetshuis Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg.
gratis.

Op zoek naar vleermuizen
De avond start met een lezing over vleermuizen.
Daarna volgt een wandelexcursie waarbij deelnemers met behulp van een batscan op zoek gaan
naar vleermuizen in het bos.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
		

6 mei om 20.00 uur.
Koetshuis Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg.
€ 5 (€ 4 voor beschermers).
Reserveren verplicht.
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VVV Amersfoort

UITGELICHT

“In Amersfoort Bespaart kunnen we
laten zien dat ‘uit in Amersfoort’
niet duur hoeft te zijn.”
(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

13 t/m 16 mei

Lepeltje-Lepeltje
Cultureel Foodfestival Lepeltje Lepeltje strijkt
weer neer in Amersfoort. Een bourgondisch samenkomen voor jong en oud. Naast de mobiele keukens
spelen er bands en DJ’s, is er een ambachtelijke
markt en zijn er leuke activiteiten voor kinderen.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:

van 13 t/m 16 mei.
Burgemeester Brouwerplantsoen, 		
Amersfoort.
gratis.

Rondleiding Kamp
Amersfoort
In de omgeving van het voormalige Kamp Amersfoort kun je goed wandelen langs verschillende
monumenten en overblijfselen van het kamp. Je
kunt ook onder leiding van een ervaren gids deelnemen aan een publiekswandeling.
Wanneer:
		
Waar:
Toegang:

Onze Lieve Vrouwetoren
De trots van Amersfoort is weer dagelijks te beklimmen. Elke dag om 14.00 uur neemt de gids je
mee naar de top van de toren.
Wanneer:
		
Waar:
		
Toegang:

vanaf 1 april, zaterdag ook om 12.30
uur.
Onze Lieve Vrouwentoren, Krankeledenstraat 30, Amersfoort.
€ 6. Reserveren is aan te raden.

elke zondag van 13.30 tot 15.00 uur
(6 maart t/m 30 oktober).
Loes van Overeemlaan 19, Leusden.
€ 3.

26 t/m 29 mei

Amersfoort Jazz
Rabobank Amersfoort Jazz vindt dit jaar voor de
37e keer plaats. Het festival biedt weer live jazz
voor iedereen. Op vertrouwde en nieuwe locaties,
binnen en buiten. Het belooft weer een geweldig
muzikaal feest te worden.
Wanneer: 26 t/m 29 mei.
Waar:
(binnen)stad Amersfoort.
Toegang: de meeste optredens zijn gratis.
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Kidsproof

UITGELICHT

Kinderdisco
“Amersfoort Bespaart biedt
Kidsproof een extra platform om
zoveel mogelijk kinderen blij te
maken met activiteiten die weinig

Iedere woensdagmiddag vindt er een kinderdisco
voor peuters en kleuters plaats. Samen met Carolijntje Konijntje en de dansjuf kunnen kinderen
lekker swingen op vrolijke kindermuziek.
Wanneer: iedere woensdagmiddag t/m eind mei.
Waar:
Fiji Amersfoort, Hof 15-16, Amersfoort.
Toegang: gratis.

tot niets kosten.”
(Hetty Buist, Kidsproof)

16 en 23 april

Een grote dikke kip

Jobbeke vindt samen met het varkentje een heel
groot chocolade ei. Als het varkentje op het ei
moet passen, raakt hij het kwijt. De konijntjes
vinden het terug, maar gaan ermee spelen tot het
breekt.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:

16 en 23 april.
Poppentheater Toermalijn, Heiligenbergerweg 117-119, Amersfoort.
€ 7,50.

Peuters in het wild
Peuters en hun ouders gaan op ontdekkingsreis in
de natuur. Regen, wind of zonneschijn, het gaat
altijd door! Elke week is er een ander thema.
Wanneer:
		
Waar:
		
Toegang:

6, 13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni
en 1 juli.
verzamelen bij Park Schothorst,
insectentuin CNME.
€ 7,50.

3 april

De sterkste dat ben ik
Een poppenkastvoorstelling over de wolf die graag
de allersterkste wil zijn. De grote boze wolf maakt
een wandeling door het bos en wil van iedereen
weten of hij wel de allersterkste is van de hele
wereld. Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Wanneer: zondag 3 april.
Waar:
Kindertuin, Smidse 1B, Leusden.
Toegang: € 5.
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Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT

“Door onze samenwerking kunnen
meer inwoners op een aangename
manier beter rondkomen.”
(Lidy Bartels,
Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

ICT-winkel en werkplaats
Nieuw is de ICT-winkel en werkplaats RESET.
Naast de verkoop van computers, printers of
laptops, kun je hier terecht voor reparaties,
installatie software en advies en service. Locatie
is Zwaaikom 29.

Amersfoort Bespaart
Lezersactie

20% korting
op uw kassa-aankoop tegen inlevering van
deze bon.
Geldig in april en mei in Kringloopcentrum
Amersfoort én Leusden

Nieuwste aanbiedingen?
Handgemaakte artikelen
Vanaf 4 april ligt de lentecollectie handgemaakte
artikelen uit het textielatelier in de winkel. Naast
lente en zomerartikelen vind je er Ekstertassen en
huislijnartikelen. Ook de verkoop van tuinmeubilair en zomerkleding start weer!

Meivakantieactiviteit
Een dagje Kringloop is altijd leuk. Niet duur en
voor jong en oud is er genoeg te vinden voor weinig
geld. Echt iets speciaals of vintage nodig? Check de
veilingkasten.

Klaar voor Koningsdag
De winkels kleuren vanaf maandag 11 april weer
oranje. Je vindt er allerhande oranjekleding en
oranjeartikelen.

De Kringloop weet van te voren niet precies
wat zij krijgen aangeboden. Zij laten zich graag
verrassen door hun klanten. Volg de Kringloop op
Facebook en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en acties.
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Kringloopcentrum
Amersfoort/Leusden

Zwaaikom 21 te Amersfoort.
Bedrijfsweg 1 te Leusden.
Openingstijden Amersfoort:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Alle activiteiten die het Kringloopcentrum
organiseert zijn gratis toegankelijk.
www.kringloopamersfoortleusden.nl
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Met deze browser-app kun je internetten zonder dat je wordt lastiggevallen of
gevolgd door advertentiebedrijven. Advertenties, pop-ups en trackingcookies
van adverteerders worden geblokkeerd.
Nieuwsgierig? Je kunt tijdens het surfen
kijken hoeveel en welke trackers worden
tegengehouden.

Péago

Binnenkort op vakantie naar Frankrijk
maar geen zin in die hoge kosten aan tolgeld? Met Péago kun je hier makkelijk op
besparen. De app laat je op de juiste momenten afslaan van de snelweg zodat je
niet tegen onnodige kosten hoeft aan te
lopen.

Onze Taal

Schrijf je het nu met een C of met een K?
Met de handige app van Onze Taal krijg je
elke dag advies over correct taalgebruik.
Ze weten alles van spelling, grammatica,
leestekens en hoe je iets moet formuleren.

Reclame folder app

Wil je weten of iets in de aanbieding is?
Download deze app en je hebt alle reclamefolders gelijk op je telefoon. Je ontvangt automatisch elke week een berichtje
dat er weer nieuwe folders voor je klaar
staan.

Colofon

Amersfoort Bespaart
is een uitgave van
Geldloket Amersfoort.
Redactie:
Geldloket Amersfoort
Nieuweweg 5
3811 EW Amersfoort

Deze uitgave is ter
informatie, u kunt aan
de inhoud geen rechten
ontlenen.
Aan- of afmelden voor
Amersfoort Bespaart kan
via AmersfoortBespaart@
geldloketamersfoort.nl

Louis de la Combé
Fractievoorzitter
Brrr… Het is nog geen zomer. Mijn bespaartip is dan ook: met isolatie bespaar je flink
op je energierekening, misschien wel meer
dan je verwacht. En het is wellicht ook
goedkoper dan je denkt. Met een goede
warmte-isolatie blijft ’s winters de warmte
binnen en de kou buiten en ’s zomers precies andersom. Al met al is er minder energie nodig en dat betekent op termijn dus
besparing van kosten.
Denk wel goed na bij wat je doet. Isolatie
bespaart namelijk niet alleen warmte, het
zorgt er ook voor dat de natuurlijke ventilatiekanalen verdwijnen. Het risico daarvan
is dat er condens ontstaat in het huis, bijvoorbeeld achter de isolatie. Gebruik daarom isolatiemateriaal in combinatie met een
dampremmende laag.
Ik ben op zolder gestart met isolatie van
het schuine dak met glaswol: lange dikke vezels die lucht vasthouden. Ongevoelig voor vocht en schimmel, onbrandbaar
en waterafstotend. En belangrijk voor een
amateur als ik: op maat te maken met een
hobbymes. Makkelijk te monteren met behulp van een nietpistool. Veiligheidshalve
wel handschoenen, mondkapje en stofbril
dragen.
De verwachting is dat ik binnen uiterlijk
tweeëneenhalf jaar de investering in isolatie terug verdien, alleen al door te besparen op de energiekosten. Ik ben benieuwd!
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