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Gebruikershandleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
Simpel Huishoudboekje© (SH) is een gratis softwareprogramma op Excel en OpenOffice 
basis. Het programma is bedoeld voor privé gebruik en kan gedownload worden op onze 
website www.simpelhuishoudboekje.nl 
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1. Snel beginnen 
 
Je budget samenstellen: 
 
Je kunt beginnen met het invullen van je maandelijkse uitgaven in de kolommen “Te 
betalen” en “Gepland”.  Onderaan vindt je de tabbladen “Kwartaalkosten” en “Jaarkosten”.  
Deze tabellen zijn bedoeld voor de rekeningen die 1 keer per kwartaal en per jaar betaald 
moeten worden. Na het invullen van deze kosten worden er in je maandoverzicht twee 
maandelijkse bedragen berekend (kwartaal- en jaarkosten) die je elke maand apart kunt 
zetten (b.v. op een spaarrekening). Je spaart als het ware deze bedragen op voor het 
moment wanneer deze rekeningen betaald dienen te worden. Meer uitleg vindt je in onze 
online video training op onze website  
http://simpelhuishoudboekje.org/huishoudboekje_training.html 
 
Simpel Huishoudboekje© parallel met je bankrekening laten lopen: 
 
SH berekent zelf een aantal zaken zoals “Nog te betalen”, “Saldo op rekening” en “Geld 
over”. De laatste twee worden nog niet correct weergegeven omdat het “Saldo van vorige 
maand” en “Inkomsten” nog niet ingevuld zijn. Vul inkomsten en dit saldo in en vergelijk 
“Saldo op rekening” met het huidige saldo van je bankrekening. Als die twee aan elkaar 
gelijk zijn, dan heb je een reëel beeld van je huishouding. Voor meer uitleg zie een video van 
de vraag 2 op  www.simpelhuishoudboekje.org/faq.html  
 

2. Inkomsten 
 
Alle binnenkomende bedragen op je rekening dienen in deze kolom ingevuld te worden. Je 
vult deze bedragen in op het moment wanneer ze op je rekening binnen komen. 
 

3. Saldo van vorige maand 
 
Dit is het saldo van de vorige maand van je bankrekening. Dit saldo moet overeenkomen 
met “Saldo op rekening” van de vorige maand in SH.  
 

4. Saldo op rekening 
 
Dit is het huidige saldo op je bankrekening. Dit saldo moet overeenkomen met “Saldo op 
rekening” in SH. Zie ook de video van de stap 4 op 
http://simpelhuishoudboekje.org/huishoudboekje_training.html 
  

5. Nog te betalen 
 
Dit is een bedrag wat je in deze maand nog moet gaan betalen. 
  

6. Geld over 
 
Dit is een bedrag wat je in deze maand overhoudt. 
 

7. Vaste kosten 
 
Alle bedragen die tot je vaste kosten behoren (abonnementen, huur, hypotheek, 
verzekeringen, elektra etc).  
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8. Overige kosten 
 
Al je overige kosten (boodschappen, pinnen, kleding, uitgaan, vakantie, benzine etc)  
 

9. Kwartaalkosten 
 
Dit zijn de rekeningen die je 1 keer per kwartaal betaalt. Deze rekeningen dienen in een 
apart tabel onder het tabblad “Kwartaalkosten” (zie tabbladen onderaan) ingevuld te 
worden.  
 

10. Jaarkosten 
 
Dit zijn de rekeningen die je 1 keer per jaar betaalt. Deze rekeningen dienen in een aparte 
tabel onder het tabblad “Jaarkosten” (zie tabbladen onderaan) ingevuld te worden.  
 

11. Kolom Te betalen 
 
Dit zijn je vaste kosten die je elke maand betaalt. 
 

12. Kolom Gepland 
 
Dit zijn de kosten die je van plan bent om te gaan maken. Dat zijn geschatte kosten. 
Bijvoorbeeld: Boodschappen 150 euro, benzine 200 euro, uitgaan 100 euro. Aan het einde 
van de maand kunt je deze kosten bijstellen. 
 

13. Kolom Betaald 
 
In deze kolom worden werkelijk afgeschreven bedragen ingevuld. 
 

14. Geplande en feitelijke kosten 
 
Geplande kosten is de som van alle “geplande” en “te betalen” kosten. Feitelijke kosten zijn 
werkelijk gemaakte (afgeschreven van je bankrekening) kosten. 
 

15. Tabbladen Sparen en Schulden 
 
Deze tabbladen zijn bedoeld om je spaartegoeden en schulden in kaart te brengen. 
Vervolgens kun je de saldi van je spaartegoeden en schulden in de vakjes “sparen saldo” en 
“schulden” (onderaan) in de huidige maand invullen. 
 

16. Vragen? 
 
In je SH vindt je onderaan de pagina help-links: 
Video-uitleg, moeite met rondkomen, besparingstips, extra geld en hulp nodig? Klik op een 
van deze links voor meer info. Raadpleeg ook meest voorkomende vragen op onze website: 
www.simpelhuishoudboekje.org/faq.html   
 
Of volg onze online videotraining: 
http://simpelhuishoudboekje.org/huishoudboekje_training.html  
 
 
 
Let op! Kleine lettertjes: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 


