
Geld maakt niet gelukkig!
Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel handig 
om het te hebben. Als je veel geld hebt, hoef je 
niet te kiezen tussen een iPhone, vakantie of een 
nieuwe scooter. Toch hebben de meeste jongeren 
niet veel geld om uit te geven. Je moet dus keuzes 
maken. Of het één of het ander, want als je toch 
allebei koopt, raak je in de schulden.. 

Wat is een schuld?
Een schuld heb je als een ander nog geld van je 
krijgt. Als je meer geld uitgeeft dan je eigenlijk 
hebt, kun je in de schulden raken. 

Tips voor jongeren 
Om schulden te voorkomen 
zijn er drie basisregels voor 
jongeren gemaakt. 
Wil jij schulden voorkomen? 
Hou je dan aan de volgende 
regels:

1.   Weet wat je hebt
Zet een paar keer per jaar je 
inkomsten en uitgaven op een 
rijtje. Dan weet je hoeveel je 
hebt en hoeveel je uitgeeft. 

2.  Blijf reclame de baas
Reclame is overal, reclame 
verleidt tot kopen. Maar jij 
bepaalt toch zelf wat nodig is? 
Vergelijk producten, bedenk 
wat voor jou belangrijk is, en 
maak een betaalbare keuze. 

3.   Op=op
Je kunt geld maar één keer 
uitgeven. Koop alleen iets als je 
het kunt betalen. Kies je voor 
het één, dan zal je iets anders 
moeten laten. Denk dus goed 
na voordat je je geld uitgeeft. 
Lenen helpt maar even, ook dat 
moet je terugbetalen. En dan is 
je geld zo weer op.

Wat moet je doen als je schulden hebt? 
• Probeer er open over te zijn. Bespreek je  
 geldproblemen met je ouders of   
 vrienden. Neem altijd én snel contact op  
 met je schuldeiser(s).
• Vraag advies bij de Groningse Kredietbank 
 (als je 18 jaar of ouder bent). 
 Je kunt terecht bij de Eurocoach van de   
 GKB. De Eurocoach is er speciaal voor  
  jongeren die schulden hebben.   
 Je krijgt advies en zij bemiddelen   
 als je schulden hebt. Als je studeert kun   
 je ook advies vragen aan je decaan of   
 studiebegeleider.  

CHECK: www.jouwschuld.nl voor meer informatie 
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