Inkomsten en uitgaven in balans

Hieronder vindt u het voorbeeld van een maandbegroting uit het boek Inkomsten
en uitgaven in balans. Wilt u (nog) een eigen begroting invullen? Gebruik dan
de lege maandbegroting. Om uw oude en nieuwe begroting goed met elkaar te
kunnen vergelijken, kunt u het beste de 2 laatste pagina’s gebruiken.
Succes!

Voorbeeld maandbegroting

Een voorbeeld van de gemiddelde
maandbegroting van Robin en Auke met
hun 2 kinderen.

INKOMSTEN

Netto salaris Robin
Vakantiegeld Robin
13de maand Robin
Netto salaris Auke
Vakantiegeld Auke
13de maand Auke
Kinderbijslag
Toeslagen
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag
Teruggave belasting
Alimentatie
Kostgeld inwonende personen
Inkomsten uit vermogen
- Rente / dividend
Overige inkomsten

€ 1.780
€ 140
€ 140
€ 670
€
55
€
€ 155
€
€
€
€
€
€
€

40
100
-

€
€

-

Totaal inkomsten		€ 3.080

UITGAVEN
VASTE LASTEN
Huur		
Energie
Lokale lasten
Telefoon / televisie / internet
Verzekeringen
Onderwijs
Kinderopvang
Contributies / abonnementen
Vervoer
Levensonderhoud anderen
Afbetalingen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal vaste lasten

€ 1.700

RESERVERINGSUITGAVEN
Kleding en schoenen
Inventaris
Onderhoud huis en tuin
Niet-vergoede ziektekosten
Vrijetijdsuitgaven

€
€
€
€
€

170
175
45
90
300

Totaal reserveringsuitgaven

€

780

Voeding
€
Overige huishoudelijke uitgaven €

450
80

Totaal huishoudelijke uitgaven €

530

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Totaal uitgaven
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600
170
60
100
290
15
125
340
-

€ 3.010

INKOMSTEN min UITGAVEN €

70

Ruimte voor (extra) sparen

70

€
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Uw gemiddelde maandbegroting

Vul hieronder uw maandbegroting in:
(Bedragen per maand in €)

INKOMSTEN

Netto salaris
Vakantiegeld
13de maand
Netto salaris partner
Vakantiegeld partner
13de maand partner
Kinderbijslag
Toeslagen
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag
Teruggave belasting
Alimentatie
Kostgeld inwonende personen
Inkomsten uit vermogen
- Rente / dividend
Overige inkomsten
Totaal inkomsten		

UITGAVEN
VASTE LASTEN
Huur / hypotheek
Energie
Lokale lasten
Telefoon / televisie / internet
Verzekeringen
Onderwijs
Kinderopvang
Contributies / abonnementen
Vervoer
Levensonderhoud anderen
Afbetalingen
Totaal vaste lasten

RESERVERINGSUITGAVEN
Kleding en schoenen
Inventaris
Onderhoud huis en tuin
Niet-vergoede ziektekosten
Vrijetijdsuitgaven
Totaal reserveringsuitgaven

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
Voeding
Overige huishoudelijke uitgaven
Totaal huishoudelijke uitgaven
Totaal uitgaven

INKOMSTEN min UITGAVEN
Ruimte voor (extra) sparen
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Maak een nieuwe begroting

Zijn er veranderingen in uw inkomsten of uitgaven? Vul uw begroting dan opnieuw in.
In de eerste kolom kunt u de bedragen uit uw oorspronkelijke begroting zetten. In de
tweede kolom de bedragen nadat u uw begroting heeft bijgesteld.
Bedragen per maand in €

INKOMSTEN

Netto salaris
Vakantiegeld
13de maand
Netto salaris partner
Vakantiegeld partner
13de maand partner
Kinderbijslag
Toeslagen
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag
Teruggave belasting
Alimentatie
Kostgeld inwonende personen
Inkomsten uit vermogen (rente, dividend)
Overige inkomsten

VOOR

NA

Totaal inkomsten		
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UITGAVEN

VOOR

NA

Totaal vaste lasten

RESERVERINGSUITGAVEN
Kleding en schoenen
Inventaris
Onderhoud huis en tuin
Niet-vergoede ziektekosten
Vrijetijdsuitgaven
Totaal reserveringsuitgaven

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
Voeding
Overige huishoudelijke uitgaven
Totaal huishoudelijke uitgaven
Totaal uitgaven

INKOMSTEN min UITGAVEN
Ruimte voor (extra) sparen

Wat zijn uw conclusies?
In mijn oude begroting kwam ik €.................. tekort / hield ik €..................over.
In mijn nieuwe begroting kom ik €.................. tekort / houd ik €.................over.
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Wilt u hulp bij het maken van financiële keuzes? Lees dan hoofdstuk 4 van Inkomsten en uitgaven in balans (p. 29).

VASTE LASTEN
Huur
Energie
Lokale lasten
Telefoon/televisie/internet
Verzekeringen
Onderwijs
Kinderopvang
Contributies / abonnementen
Vervoer
Levensonderhoud anderen
Afbetalingen

