
	  

 

Sterk met Geld  is een initiatief van PRANA NEDERLAND B.V. 

FACTSHEET	  

DE	  BESPAARHELD	  

De	  bespaarheld	  kan	  ingezet	  worden	  bij	  iedere	  cliënt	  die	  zelfstandig	  woont	  en	  vaste	  lasten	  heeft.	  De	  
bespaarheld	  zorgt	  voor	  besparingen	  op	  de	  vaste	  lasten.	  De	  cliënt	  houdt	  verassend	  meer	  geld	  over	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  maand.	  Deze	  extra	  bestedingsruimte	  kan	  worden	  ingezet	  als:	  	  

v Afloscapaciteit	  bij	  schulden	  
v Reservering	  voor	  onvoorziene	  omstandigheden	  
v Extra	  leefgeld	  	  
v Budget	  voor	  sport,	  cultuur	  en	  educatie	  	  
v Voor	  de	  kinderen;	  op	  schoolreisje,	  kleding,	  betere	  voeding	  etc.	  
v Meer	  vrijetijdsbesteding	  voor	  een	  kwalitatievere	  levensstandaard	  (bijv.	  etentje	  en	  uitgaan)	  

AANPAK	  

v De	  bespaarheld	  kan	  waar	  en	  wanneer	  de	  cliënt	  wil,	  ingezet	  worden.	  
v Op	  locatie,	  bij	  de	  cliënt	  thuis	  of	  elders.	  	  
v De	  bespaarheld	  inventariseert	  de	  huidige	  vaste	  lasten	  en	  voert	  een	  bespaarcheck	  uit.	  	  	  
v De	  beste	  besparingen	  worden	  onderzocht	  en	  eventueel	  onderhandeld	  met	  partijen.	  
v Resultaten	  worden	  besproken	  met	  de	  cliënt.	  
v De	  bespaarheld	  zorgt	  dat	  de	  nieuwe	  situatie	  correct	  ingeregeld	  wordt	  in	  het	  huishouden.	  	  
v De	  bespaarheld	  beschermt	  de	  cliënt	  voor	  verleidelijke	  acties,	  aanbiedingen	  en	  verborgen	  kosten.	  	  
v De	  bespaarheld	  realiseert	  gemiddeld	  een	  besparing	  van	  €	  624,-‐	  per	  jaar.	  	  

VASTE	  LASTEN	  

Met	  vaste	  lasten	  bedoelen	  wij	  alle	  vaste	  lasten	  die	  opgezegd	  kunnen	  worden	  en/of	  een	  alternatief	  voor	  in	  
de	  plaats	  mogelijk	  is.	  Dit	  zijn	  bijvoorbeeld:	  	  

v Abonnementen	  (krant,	  sport,	  kansspelen	  etc.)	  
v Energie	  &	  gas	  
v Televisie,	  internet	  en	  bellen	  
v Huis-‐	  en	  autoverzekeringen	  
v Mobiele	  contracten	  
v Woonlasten	  (bij	  koopwoningen)	  
v En	  meer...	  

ONDERSCHEIDEND	  KARAKTER	  

De	  bespaarheld	  is	  getraind	  in	  de	  Sterk	  met	  Geld	  besparingsmethodiek	  en	  in	  het	  effectief	  onderhandelen	  met	  
partijen.	  Daarnaast	  is	  de	  bespaarheld	  een	  gecertificeerd	  bemiddelaar	  in	  nutsvoorzieningen	  en/of	  	  
financieel	  advies.	  Dit	  maakt	  dat	  keuzes	  in	  besparingen	  van	  de	  cliënt	  door	  de	  bespaarheld	  professioneel	  in	  
orde	  worden	  gemaakt.	  De	  cliënt	  wordt	  betrokken	  bij	  het	  proces	  ter	  bevordering	  van	  de	  eigen	  
verantwoordelijkheid	  en	  zelfredzaamheid.	  Dit	  schept	  inzicht	  en	  rust.	  
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