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Ik  he b  F i nanc iële  st re ss!

I N H OUD S OPGAVE

 3 Help! Ik heb fi nanciele stress

 4 Je bent niet de enige!

 5 Waar moet ik op letten?

 6 Een opgeruimde administratie

 7 De stappen

 9 Hoe lang moet ik alles bewaren?

 11 Hoe nu verder?

 12 Waarom Quitte?

 13 Jouw droomdoel halen

 14 Twijfel niet langer
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Ik  he b  F i nanc iële  st re ss!

Help !

Je verzint excuses om niet naar een feestje te gaan;

Je slaapt slecht;

Je maakt ruzie met je partner om je fi nanciën;

Je kunt je slecht concentreren op je werk;

Je voelt je continue gestrest;

Je bent bang om je post te openen;

Je vult het ene gat met het andere;

Je maakt korte termijn beslissingen;

Je meldt je vaker ziek op je werk;

Je ziet geen oplossing meer.
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Herken  j i j  jezelf?
Dan is het tijd om je fi nanciën op orde te brengen

Stop het piekeren en de schaamte, 

want je bent zéker niet de enige!



WAAR  M OE T  IK  O P  lE T TEN?

JE  BE N T  N IE T  DE  E N IGE!

Het is lang niet altijd zo dat alleen mensen die te 

weinig verdienen te maken hebben met schulden.

Het is niet de hoogte van het inkomen dat van 

belang is bij het ontstaan van schulden, maar de 

manier waarop je met geld omgaat.

34% van de mensen met een betalingsachter-

stand hadden naar eigen zeggen best de 

rekening kunnen betalen, maar zijn het gewoon 

vergeten.

32%  van  de  hui s h ouden s  i n  o n s  lan d 
heef t  be talingsac h terstan den
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Ee n  overzic h t el i jke   adm i n i st rat ie  k an 
begi n n e n de  s c hulde n  vo orkom e n !



WAAR  M OE T  IK  O P  lE T TEN?

Help !

Houd rekening met de volgende zaken als je

je administratie op orde wilt brengen. 

Zorg dat je administratie goed is ingericht en dat 

je alles direct kunt terugvinden.

Open dagelijks je post. Ook je digitale!

Plan een vaste dag in de week om de post waar 

iets mee moet gebeuren af te handelen.

Zeg abonnementen op waar je geen gebruik van 

maakt.
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T ip:
Kies bij het ordenen

van je administratie

voor papier óf digitaal. 

Niet voor beiden



NAAR  EE N  O PGERUIM DE  ADM IN I ST RATIE

EE N  O PGERUIM DE  ADM IN I ST RATIE

Als je te lang je administratie hebt laten liggen, 

weet je niet meer waar je moet beginnen. Ik help 

je met de eerste belangrijkste stappen om deze 

overzichtelijk in te richten. Voortaan kun jij binnen 

no-time vinden wat je nodig hebt.
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Ee n  goe d  o pgeruim de
adm in i st rat ie 

zorgt  vo or  rust 
i n  je  h o o f d



NAAR  EE N  O PGERUIM DE  ADM IN I ST RATIE

DE  STAP PE N

STAP 1
Zorg dat je alle post verzamelt en open de 

enveloppen. Reclame gooi je direct weg.

Lees wat er in de brieven staat.

STAP 2
Vervolgens ga je sorteren in verschillende catego-

riën. Hieronder geef ik je een aantal voorbeelden:

Huis

Belastingdienst

Contracten

Verzekeringen

Werk

Garantiebewijzen

Etc.
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T ip:
Maak de categoriën 

aan die bij jou passen.
Dit kan voor iedereen

anders zijn.



NAAR  EE N  O PGERUIM DE  ADM IN I ST RATIE M OE T  IK  ALLE S  BEWAREN?

DE  STAP PEN

STAP 3
Neem nu stapel voor stapel door en bepaal wat er 

bewaard moet blijven en wat weg kan.

Zijn er brieven waar nog wat mee moet gebeuren? 

Leg deze dan in een bakje apart.

STAP 4
Zorg voor een paar overzichtelijke mappen met 

tabbladen en maak voor elke categorie een apart 

tabblad. Leg de post op datum met de nieuwste 

datum bovenop en berg de documenten op achter 

het goede tabblad.
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M OE T  IK  ALLE S  BEWAREN?

H OELANG

ALTIJD BEWAREN
Stukken van de notaris

Medische stukken

Arbeidscontracten

Diploma’s en certifi caten

5 JAAR
Particulieren hebben geen bewaarplicht. De
Belastingdienst mag wel tot 5 jaar terug
belasting navorderen. Het is dus verstandig
om onderstaande documenten 5 jaar te
bewaren:

Bankafschriften

Jaaropgaven

Belastingpapieren
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M OE T  IK  ALLE S  BEWAREN? NU  VERDER?

H OELANG

7 JAAR
Ben je ondernemer? Dan moet je administratie 
7 jaar lang netjes worden bewaard.
Dit wordt fi scale bewaarplicht genoemd. In jouw 
administratie moeten in elk geval de volgende 
gegevens terug te vinden zijn:

Informatie over de voorraad

Het grootboek

De loonadministratie

Je in- en verkoopgegevens

Debiteuren- en crediteurenadministratie
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10 JAAR
Heb je onroerend goed?Deze papieren moeten 

10jaar
bewaard blijven!



NU  VERDER?

H OE

7 JAAR
Ben je ondernemer? Dan moet je administratie 
7 jaar lang netjes worden bewaard.
Dit wordt fiscale bewaarplicht genoemd. In jouw 
administratie moeten in elk geval de volgende 
gegevens terug te vinden zijn:

Informatie over de voorraad

Het grootboek

De loonadministratie

Je in- en verkoopgegevens

Debiteuren- en crediteurenadministratie

Als het goed is heb je na deze stappen een mooie 

geordende administratie. Je zult merken dat dit je 

meer rust gaat geven. Rekeningen zullen niet meer 

vergeten worden, je hebt een beter overzicht in je 

fi nanciën en de kans op schulden zal aanzienlijk 

afnemen.
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HEB JE TOCH 

MEER BEHOEFTE AAN 

EXTRA ONDERSTEUNING? 

DAN HELP IK JE ER GRAAG BIJ. 

LAAT HIERNAAST JE 

GEGEVENS ACHTER EN IK 

NEEM VRIJBLIJVEND 

CONTACT MET JE OP

JA, NEEM 
CONTACT

MET ME OP

mailto:a.vandeursen@quitte.nu


gecert i f iceerd  e n  geregi st reerd J OUW  DRO OM D OEL  HALEN

WAAROM  QUI T TE?

Quitte is NEN 8048 gecertifi ceerd. Hierin zijn alle 
eisen opgenomen waar een organisatie aan moet 
voldoen.

Quitte is geregistreerd bij Kiwa. Dit houdt in dat 
ik verplicht ben om jaarlijks mijn studiepunten te 
behalen zodat ik op de hoogte blijf van alle wet- en 
regelgeving.

Quitte is tevens schuldhulpverlener. Ik zorg dat 
jouw dossier gereed wordt gemaakt voor derden 
in geval van problematische schulden.

Quitte biedt een helpende hand zonder te 
oordelen en werkt samen met jou naar een 
fi nancieel fi tte toekomst.
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Neem  c o n tact  o p

vo or  ee n  vr i j bl i jve n d

advie s .

mailto:a.vandeursen@quitte.nu


J OUW  DRO OM D OEL  HALEN

Quitte is NEN 8048 gecertifi ceerd. Hierin zijn alle 
eisen opgenomen waar een organisatie aan moet 
voldoen.

Quitte is geregistreerd bij Kiwa. Dit houdt in dat 
ik verplicht ben om jaarlijks mijn studiepunten te 
behalen zodat ik op de hoogte blijf van alle wet- en 
regelgeving.

Quitte is tevens schuldhulpverlener. Ik zorg dat 
jouw dossier gereed wordt gemaakt voor derden 
in geval van problematische schulden.

Quitte biedt een helpende hand zonder te 
oordelen en werkt samen met jou naar een 
fi nancieel fi tte toekomst.

Heb je al zin om aan de slag te gaan? Bedenk je 

alvast dat jij met een fi nancieel fi tte toekomst: 

Eindelijk die gewenste buff er kunt gaan 

opbouwen.

Niet meer bang hoeft te zijn om je post te 

openen.

Jouw dromen werkelijkheid kunnen worden

Voortaan overal aan deel kunt nemen zonder 

smoesjes te hoeven verzinnen.

Rust in je hoofd krijgt waardoor jij meer zult 

kunnen genieten van het leven.
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Aan  j ou  de  keus!

TWI J FEL  N IE T  LANGER

Je eeste gesprek is geheel vrijblijvend 
en zal plaatsvinden door middel van 

videobellen of telefonisch. 
Aan jou de keus! Zo kun je in eerste 

instantie je verhaal en je wensen 
aan me kwijt.
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Neem  vri j bl i jve n d

con tact  me t  me  op

mailto:a.vandeursen@quitte.nu


Je eeste gesprek is geheel vrijblijvend 
en zal plaatsvinden door middel van 

videobellen of telefonisch.
Aan jou de keus! Zo kun je in eerste 

instantie je verhaal en je wensen 
aan me kwijt.
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Een kasboek bijhouden saai?
Niet met de budgetplanner van

Quitte!

Deze functionele planner geeft je niet 
alleen grip op je fInanciën, maar biedt ook 

veel ruimte voor notities
en staat vol inspirerende spreuken

www.quitte.nu

https://quitte.nu/budgetplanner/



