
GELDLEKKEN

NR. 1

 

 

Teveel voor je producten betalen.
 

Tip
 

Ga in onderhandeling met je
leveranciers. Bij grote aankopen

onderhandel altijd over een lagere
prijs, dit helpt echt!



GELDLEKKEN

NR. 2

 

 

Teveel geld uitgeven (kosten,
investeren) doordat er teveel geld

op je bankrekening staat.
 

Tip
 

Extra bankrekeningen openen en
geld reserveren voor Salaris,

Winst, Kosten, Belasting.
Hierdoor kun je ook je sturen op
kosten. Hou een percentage in je
hoofd voor kosten en kom daar

niet overheen.



GELDLEKKEN

NR. 3

 

 

Vaste kosten 
 

Tip
 

Vaste kosten doorlopen op je
bankrekening. Stip alles aan waar
je over twijfelt. Alles waar je over
twijfelt kun je afzeggen. Kosten
besparing op bijv telefoon, gas

water etc BELLEN en vragen om
korting of ander abonnement.

Werkt altijd.



GELDLEKKEN

NR. 4

 

 

Belasting te laat betalen betekent
boete.

 
Tip

 
Direct in je bank bij de betalingen

zetten zodat je het niet kan
vergeten.



GELDLEKKEN

NR. 5

 

 

Investeringen niet van te voren
beoordelen, wat levert het op? En
als het niets oplevert niet doen.

 
Tip

 
Maak een investeringsplan van te

voren om te kijken wat je
rendement ervan is. Als het alleen

maar leuk is dus niet doen!
 



GELDLEKKEN

NR. 6

 

 

Bonnetjes kwijt. Hierdoor wordt
het privé en kun je het niet in

mindering brengen bij je
onderneming.

 
Tip

 
Neem een boekhoudprogramma
met scannen. Hier kun je simpel
elke avond op de bank je bonnen

fotograferen en naar je
programma sturen.  Nooit meer

iets kwijt.
 
 



GELDLEKKEN

NR. 7

 

 

 
Personeel in dienst nemen.

 
Tip

 
 

Ga met zzp-ers aan de slag of een
uitzendbureau of via payroll. Vast

personeel is super duur en kan
ziek worden.

 



GELDLEKKEN

NR 8

 

 

Km registratie niet goed
bijhouden, voor alle zakelijke

km’s krijg je 19 ct van de
Belastingdienst in mindering op

je winst.
 

Tip
 

Schrijf je km’s elke dag op in je
agenda en zet ze maandelijks in

een Excel sheet, aan het eind
van het jaar heb je dan alles

compleet.
 
 



GELDLEKKEN

NR 9

 

 

Accountants/boekhoud kosten
 

Tip
 

Voor een eenmanszaak is een
dure accountant niet

noodzakelijk. Je kunt met een
boekhouder werken met een veel

lager uurtarief. Zelf je
boekhouding doen met een

connectie met je boekhouder
loont nog meer.

 
 



GELDLEKKEN

NR 10

 

 

Abonnementen analyseren.
 

Tip
 
 

Alle abonnementen of andere
lidmaatschappen zijn die echt

nodig? Levert het je wat op? Zo
nee, afzeggen.

 



GELDLEKKEN

NR 11

 

 

 
Sponsoring van bijvoorbeeld de

plaatselijke hockeyclub.
 

Tip
 

Levert het je zakelijk wat op? Nee,
dan opzeggen en niet meer doen.
Alleen als het je doelgroep is mag

het natuurlijk wel.
 
 



GELDLEKKEN

NR 12

 

 

 
Te grote levensstijl, je neemt teveel
geld op terwijl dat niet je winst is,

je leeft op te grote voet.
 

Tip
 

Geef jezelf maandelijks een vast
salaris, zet dit in 1 keer 12 keer in je

bank zodat je het per maand met
dat geld moet doen.



GELDLEKKEN

NR 13

 

 

 
Auto

 
Tip

te dure auto op de zaak, bijtelling
onderhoud etc, kijk wat het

goedkoopst is voor je bedrijf want
je auto zuigt je bedrijf leeg.

 
Als je een auto op de zaak wilt

kun je een auto nemen ouder dan
15 jaar dan betaal je bijtelling over

de marktwaarde en die is laag.
 
 



GELDLEKKEN

NR 14

 

 

Pin Pin Pin
 

Tip
 

Ga je bankrekening langs en zet
een stip als je niet meer weet wat

het was. Kijk welke winkel en denk
volgende keer veel beter na als je

wat wilt kopen.
 


