
mama december 2008024

Fo
to

g
r

a
Fi

e
: g

r
e

g
o

r
 s

e
r

va
is

, g
e

t
t

y 
im

a
g

e
s

Jacqueline van Zoelen (30) is eigenaar van de geldconsulent  
(www.degeldconsulent.nl) en mama van veronique (5) en Fabio (2)

Ik heb een beleggingsverzekering en hoor 
steeds over woekerpolissen. Wat zijn dat?
Jacqueline: “woekerpolissen zijn beleggings-
verzekeringen waarbij zo’n groot deel van de 
door jou betaalde premie opgaat aan allerlei 
kosten, dat het beoogde eindbedrag nooit 
wordt behaald. vooral het gebrek aan helder-
heid van de verzekeraars hierover, heeft voor 
veel onrust rondom deze polissen gezorgd: 
het is onduidelijk wat er nu precies met de 
betaalde premies is gebeurd. op www.kifid.nl 
kun je kijken of jij ook een beleggingsverzeke-
ring hebt. onlangs heeft delta lloyd een 
voorstel gedaan tot compenstatie van de 
kosten en het is de verwachting dat andere 
verzekeraars zullen volgen. op www.woeker-
polisclaim.nl en www.verliespolis.nl vind je 
meer informatie en kun je een zogenaamde 
‘stuitingsbrief’ downloaden. Hiermee kun je je 
mogelijke toekomstige rechten veiligstellen.”

Hoe houd ik mijn kerstuitgaven in de hand?
Jacqueline: “verdeel de kosten! als je de hele 
familie te eten krijgt, kun je afspreken dat 
iedereen een gang verzorgt. begin tijdig met 
het inslaan van cadeaus. Zo vermijd je de 
kerstdrukte én te veel grote uitgaven in een 
keer. ook helpt het om vooraf een begroting 
te maken. Kijk op www.nibud.nl voor een 
persoonlijk budgetadvies of tips voor het 
opstellen van een begroting. ook leuk van 
nibud: de geldkoffer, een lesprogramma voor 
kinderen uit groep 7 en 8.”

Ik ga binnenkort trouwen. Is het verstandig 
om huwelijkse voorwaarden te laten 
opstellen?
Jacqueline: “als je niets regelt, trouw je in 
nederland automatisch in gemeenschap van 
goederen: na het huwelijk is in principe alles 
van jullie samen. als je dat niet wilt, moet je 
eerst naar de notaris. Je kunt ook tijdens jullie 
huwelijk huwelijkse voorwaarden laten 
opstellen, maar dat moet dan via de rechter, 
wat meer rompslomp en kosten met zich 
meebrengt. Het opstellen van huwelijkse voor-
waarden is vooral verstandig als een van jullie 
meer geld heeft dan de ander (of dit nog 
verwacht). ook wanneer een van jullie een 
eigen bedrijf heeft of dat in de toekomst wil, 
zijn huwelijkse voorwaarden verstandig. 
verder is een bezoekje aan de notaris aan te 
raden als je kinderen uit een eerder huwelijk 
hebt. Kijk voor meer informatie op 
www.2ineen.nl.”

Euro’s zijn net kinderen, ze hebben sturing 
nodig. Jacqueline van Zoelen helpt je erbij.

Verzekerd van  
de mooiste dag
Als je je bruiloft een beetje leuk wilt aanpakken, 
loopt dat al gauw flink in de papieren. Maar stel 
nu dat je op de grote dag ziek bent of er is net 
een (naast) familielid overleden? Je jurk kun je 
twee maanden later ook nog wel aan, maar de 
catering, de band en de trouwlocatie zul je 
waarschijnlijk gewoon moeten betalen. Met een 
trouwverzekering voorkom je dat in één klap al 
je spaargeld in rook opgaat. Een bedrag van 
€ 20.000 verzekeren kost ongeveer € 250. Kijk 
bijvoorbeeld op www.bruiloftverzekeringen.nl.

cashmama

weet je toevallig ook of...? Stel jouw geldvraag aan 
Jacqueline via redactiemama@vipmedia.nl o.v.v. ‘mama cash’


