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Jacqueline van der Vorm 

(31) is eigenaar van Van der 

Vorm financiële planning 

(www.vandervorm.fp.nl)  

en moeder van Veronique 

(6) en Fabio (3).

In mei heb je weer je 
vakantiegeld gekre-
gen, 8% van je jaar- 
salaris. Heerlijk! 
Vanwege de huidige 
crisistijden zitten 
banken krap en start- 
ten ze in mei heuse 
Vakantiegeldweken 
om jouw extraatje te 
pakken te krijgen. 
Tevergeefs, want uit 
onderzoek van het 
Economisch Bureau 
van de ING blijkt dat 
64% van de mensen 
het vakantiegeld, 
ondanks de crisis, 
lekker uitgeeft. Maar 
het kan natuurlijk 
nooit kwaad om ook 
tijdens de vakantie 
op de kleintjes te 
letten. Daarom in 
deze mama cash een 
aantal tips.

Reminder Is je creditcard voorzien van een chipknip? Zonder de pincode werkt je kaart niet!

cashmama

•  Reisverzekering
als je een reis boekt, krijg je hier 

standaard een reis- en annulerings-

verzekering bij aangeboden. Check 

eerst of je deze wel nodig hebt. veel 

mensen hebben al een doorlopende 

reis- en/of annuleringsverzeke-

ring. een reisverzekering kan ook 

overlappen met je ziektekostenver-

zekering. Controleer dus eerst wat 

je eigen verzekering aan kosten in 

het buitenland dekt. Bij sommige 

creditcardmaatschappijen krijg je 

een gratis reisverzekering indien je 

de reis met die creditcard betaalt.

•  Compensaties
vlucht overboekt, vertraagd of 

geannuleerd? De europese Unie 

heeft een richtlijn opgesteld voor 

de rechten van gedupeerde pas-

sagiers. Je hebt vaak recht op een 

tegemoetkoming of een hotel-

overnachting. op www.rechten-

vanvliegtuigpassagiers.nl kun je 

direct zien waar je recht op hebt. 

als er naast je hotel wordt geheid 

terwijl je kinderen hun middagdutje 

moeten doen of je accommodatie 

anderszins tegenvalt, loont het 

de moeite om (netjes) te klagen 

en om compensatie te vragen. 

probeer met de locale leiding tot 

een oplossing te komen of via je 

reisorganisatie. vertrek niet zonder 

te overleggen, zo verlies je je 

recht op een schadevergoeding.

 

•  Betalen in het buitenland
Buiten de eurozone moet je door-

gaans extra betalen voor pinnen 

en betalen met je bankpas. Deze 

kosten bestaan uit transactiekosten 

en een koersopslag en verschillen 

per bank. De koersopslag is een 

verhoging van de wisselkoers en 

zie je niet op je rekeningafschrift, 

dit zit al in de afrekening verwerkt.

als je contant geld wilt meenemen, 

kun je vooraf je geld wisselen, maar 

er zijn flinke prijsverschillen. vooral 

wisselen op schiphol is prijzig!

•  Let op je gewicht
alle autootjes, poppen, boekjes 

en strandspullen van je kinderen 

ingepakt? De heffing voor over- 

gewicht aan bagage op schiphol  

is waarschijnlijk meer dan het ter  

plekke aanschaffen van een emmer 

en schepje. en gratis schelpjes 

en steentjes zijn ook heel leuk.

Vakantiegeld
Vakanties kunnen een flink gat in je budget slaan.  
Jacqueline leert je op reis ook op de kleintjes letten.

Volgens de  
geldconsulent

Pinnen bij Antonio’s 
Gelato-karretje kan 
dan weer niet...


