
Geld op 
orde? 

Wat is Simpel Huishoudboekje©? 

  Een gratis budgetteringstool 
van de stichting Simpel Huishoud-

boekje.  

  Een makkelijke, simpele me-
thode voor het bijhouden van je ei-

gen financiële huishouding.  

  Bestaat uit een gratis excel 
huishoudboekje en een administratie-

map. Heb je geen Excel op je comp-
ter? OpenOffice Calc is een gratis 

alternatief ! Download 
www.openoffice.org 

  Het simpele softwareprogram-
ma verschaft inzicht in de eigen   
financiële huishouding en brengt 

structuur en overzicht in vaste     
lasten, inkomsten en uitgaven. 

  Het is geschikt voor ieder  
huishouden, overzichtelijk, mak-  

kelijk te leren en te begrijpen,     
toegankelijk voor iedereen.  

  Geeft je controle over je    

inkomsten en uitgaven. Je weet    
wat je nog kunt uitgeven.  

Simpele, leuke en makkelijke 

budgetteringstool 

www.simpelhuishoudboekje.nl 

Bezoek onze website: 

www.simpelhuishoudboekje.nl 

 

E-mail: info@simpelhuishoudboekje.nl 

S T I C HT IN G  S IMPEL  HU I SHO UDBOEK J E  

S T I C H T I N G  S IMP E L  H U I S H O UD B O E K J E  



S T I C HT IN G  S IMPEL  HU I SHO UDBOEK J E  

  Eerste Hulp bij thuisadministratie 
Je kunt bij onze online helpdesk 

(www.simpelhuishoudboekje.nl) terecht met 

alle vragen over je thuisadministratie, geldzor-

gen, rondkomen of Simpel Huishoudboekje©. 
Wij nodigen je graag uit om je vraag (anoniem) 

met één van ons te bespreken. 

 

  

Over onze stichting  

Veel mensen hebben in toenemende mate 

moeite hun privé-administratie te voeren. 

Dit kan worden veroorzaakt door de com-

plexiteit van veel regelgeving, uitbreiding 

van keuzemo-

gelijkheden 

op het gebied 

van dienstver-

lening zorg-

verzekering, 

telefonie, 

energie, enz.), 

een terugtre-

dende over-

heid, maar ook 

door afnemen-

de eigen com-

petenties. Ze 

verliezen het 

zicht op hun uitgavenpatroon, besluiten 

worden vooruitgeschoven en betalingen 

worden uitgesteld. 

Bezoek onze website: 

www.simpelhuishoudboekje.nl 

 

E-mail: info@simpelhuishoudboekje.nl 

Geld problemen  

Doel en missie van de stichting 

 

Het verhogen van de financiële zelf-

redzaamheid van de consument als-

mede het verbeteren van zijn financië-

le kennis en vaardigheden door mid-

del van het leren de consument een 

simpele financiële huishouding te be-

heren, te budgetteren, eigen inkom-

sten en uitgaven vooruit te plannen en 

meer bewust om te gaan met zijn geld. 

 

 

Aanbod van de stichting 

-Online zelfservice (doe-het-zelf module 

”Financiën op orde krijgen”) 

- Simpel Huishoudboekje© 

- Online videotraining "Opzetten simpele 

thuisadministratie in 5 stappen" 

- Andere relevante informatie omtrent 

geldzaken en rondkomen 

- Budgetteringstrainingen 


